ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
EMPREGO PÚBLICO / CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos
eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas
trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e
trocará o seu caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma
questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será
anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha
ou lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão
de Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes
na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas.

Anote aqui suas respostas.
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01. Está incorreto quanto à concordância:

a)
b)
c)
d)

Ela tem irmão e primo pequenos.
Ela tem boa talento e memória.
Os alunos resolveram mesmo o problema.
As flores estavam meio secas.

02. “José Prequeté ficou com ódio e insultou a mãe do herói, porém este não fez caso não,
deu uma gargalhada e foi seguindo.” (Mário de Andrade)
O trecho sublinhado na frase acima corresponde a:

a)
b)
c)
d)

Oração coordenada sindética aditiva.
Oração coordenada sindética adversativa.
Oração coordenada assindética.
Oração coordenada sindética explicativa.

03. São palavras que apresentam, entre si, certa semelhança tanto na grafia quanto na
pronúncia:

a)
b)
c)
d)

Parônimos.
Homônimos.
Homônimos Homógrafos.
Homônimos Homófonos.

04. Não correspondem a sinônimos:

a)
b)
c)
d)

Maciço – Compacto.
Ratificar – Confirmar.
Insipiente – Fidedigno.
Retificar – Corrigir.

05. “Venha, não me abandone; só você pode me salvar!”
Na frase acima, o que se anuncia após o ponto e vírgula tem valor:

a)
b)
c)
d)

Consecutivo.
Condicional.
Concessivo.
Explicativo.

06. Em qual das alternativas a frase está ortograficamente correta:

a)
b)
c)
d)

O dosel da adolesente mais parecia um carrocel.
O dosel da adolecente mais parecia um carroseu.
O dossel da adolescente mais parecia um carrossel.
O docel da adolescente mais parecia um carroscel.

07. “Avançamos muito na ciência, mas a perplexidade essencial é a mesma.”
Na frase acima o termo sublinhado pode ser substituído sem que haja alteração de sentido por:

a) Ainda assim.
b) Por conseguinte.
c) Portanto.

d) Pois.
08. Assinale a alternativa em que ambas as palavras estejam corretamente escritas:

a)
b)
c)
d)

Mísil – Picina.
Puleiro – Revéz.
Obssessão – Tijela.
Misto – Monge.

09. A figura de construção que repete termos de mesmo significado, com o intuito de dar
ênfase a uma expressão denomina-se de:

a)
b)
c)
d)

Zeugma.
Silepse.
Pleonasmo.
Polissíndeto.

10. O vício de linguagem denominado de ambiguidade também pode ser chamado de:

a)
b)
c)
d)

Anfibologia.
Eufemismo.
Ironia.
Prosopopéia.

11. Uma aplicação de R$ 1.250,00 durante 3 meses a uma taxa de juros compostos de 2% ao
mês rende um montante igual a:

a)
b)
c)
d)

R$ 1.326,51
R$ 1.350,52
R$ 1.485,26
R$ 2.160,00

12. Pedro foi ao shopping e comprou os presentes de Natal conforme demonstrado na tabela
abaixo.

Presente

Custo

Presente I

-

Presente II

Dobro do Presente I

Presente III

25% do Presente II

Com base na tabela e sabendo que Pedro gastou um valor total de R$ 105,00 com os presentes, é
correto afirmar que o valor pago pelo presente III foi de:

a)
b)
c)
d)

R$ 15,00
R$ 30,00
R$ 60,00
R$ 90,00

13. Acerca dos números primos, analise.
I- O número 11 é um número primo;
II- O número 71 não é um número primo;
III- Os números 20 e 21 são primos entre si.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

14. Acerca das progressões aritméticas e geométricas, analise.

I- Sendo a PA (2, 5, 8, 11, 14, ...). A razão desta PA é 𝑟 = +3. Como 𝑟 > 0, então a PA é
crescente.
II- A soma dos termos de uma PA é dada por 𝑆𝑛 =

(𝑎1 +𝑎𝑛 )
∗
2

𝑛;

III- A fórmula do termo geral de uma PG é dada por 𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑞 𝑛−1 .

Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

15. Analisando o triângulo retângulo abaixo, podemos estabelecer as relações
trigonométricas seno, cosseno e tangente para o ângulo x. Com base nisso, assinale a
alternativa correta:

𝐵

𝐶

𝐶

𝐶

𝐵

𝐵

𝐶
𝐵

𝐵
𝐶

𝐶
𝐵

𝐶

𝐵

𝐶

a) sin 𝑥 = 𝐴; cos 𝑥 = 𝐴; tan 𝑥 = 𝐵.
b) sin 𝑥 = 𝐴; cos 𝑥 = 𝐴; tan 𝑥 = 𝐶 .
c) sin 𝑥 = ; cos 𝑥 = ; tan 𝑥 = .
d) sin 𝑥 = 𝐴; cos 𝑥 = 𝐴; tan 𝑥 = 𝐵.

16. Acerca da competência, prevista expressamente no art. 8º da Lei Orgânica do Município
de Santa Terezinha do Progresso/SC, analise as assertivas abaixo:
I-

Compete ao Município exigir do proprietário do solo urbano não identificado, subtilizado ou
não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, na forma de plano diretor, sob
pena, sucessivamente de parcelamento ou edificações compulsórios, impostos sobre a
propriedade urbana progressivos no tempo e desapropriação, sendo dispensado o justo
pagamento em moedas correntes;
II- Compete ao Município legislar supletivamente sobre licitações e contratos em todas as
modalidades, para a administração municipal, direta ou indireta, exceto as fundações públicas
e as empresas sob seu controle, as normas da legislação federal;
III- Compete ao Município estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e
regulamentos;
IV- Constituir a guarda municipal destinada a proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei;
Nesse caso, está(ão) corretas:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas III e IV;
Apenas as afirmativas II, III e IV;
Apenas as afirmativas I e II;
Nenhuma das afirmativas.

17. Conforme previsão constante na Lei Orgânica do Município de Santa Terezinha do
Progresso/SC, a iniciativa de Leis Complementares e Ordinárias cabe a qualquer vereador ou
comissão, ao Prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos nela previstos. Acerca das Leis
(Subseção III), analise as assertivas abaixo:
( ) São de iniciativa concorrente do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores as
Leis que fixem ou modifiquem o efetivo da guarda municipal;
( ) O projeto de Lei aprovado será enviado com o autógrafo, ao Prefeito que, aquiescendo o
sancionará; Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Prefeito importará em sansão;
( ) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à mesa da Câmara Municipal, de projeto
de Lei subscrito por, no mínimo, 5 % da população do município;
( ) As Leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.
Julgue as proposições acima e considerando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F),
assinale a alternativa que exprime a sequência correta, de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

V, F, V, V;
F, V, F, V;
F, V, V, F;
V, F, V, F;

18. De acordo com previsão expressa do art. 120 da Lei Orgânica do Município de Santa
Terezinha do Progresso/SC, acerca do meio ambiente, são áreas de proteção permanente,
exceto:
a) As áreas de proteção das nascentes dos rios;
b) As áreas que abrigam exemplares raros da fauna e da flora, como aqueles que sirvam como
local de pouso ou reprodução de espécies migratórias;
c) As áreas de mata nativa e de reflorestamento cogente;
d) As áreas estuárianas;

19. Nos termos do que prevê expressamente o art. 45 da Lei Complementar nº. 10/2009
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Terezinha do Progresso), além do
vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, exceto:
a)
b)
c)
d)

Indenizações;
Gratificações;
Adicionais;
Premiações.

20. Conforme art. 103 da Lei Complementar nº. 10/2009, são infrações disciplinares, entre
outras definidas em Lei, puníveis com demissão qualificada, afora:
a)
b)
c)
d)

Indisciplina ou insubordinação;
Dilapidação do patrimônio Público;
Qualquer ato de manifesta improbidade, no exercício da função pública;
Lesão aos cofres púbicos.

21. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente o público alvo tem algumas
garantias de prioridades. Não é uma delas:
a)
b)
c)
d)

Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
Preterição de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude.

22. Em relação ao dever do Estado quanto à Educação de Crianças e Adolescentes, não é
correto afirmar que:
a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso
na idade própria.
b) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
c) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino.
d) Oferta de ensino noturno restrito, apenas ao adolescente não trabalhador.
23. A educação básica, segundo a LDB, não é representada por:
a)
b)
c)
d)

Ensino superior.
Ensino médio.
Ensino fundamental.
Pré-escola.

24. Não é incumbência dos docentes de acordo com a LDB:
a) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino.
b) Zelar pela aprendizagem dos alunos;.
c) Estabelecer estratégias de reprovação para os alunos de menor rendimento.
d) Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
25. O projeto político pedagógico deverá ser elaborado a partir de um planejamento
participativo. É sugerido que seja elaborado por:
I- Pais;

II- Alunos;
III- Membros da comunidade;
IV- Professores;
V- Gestores.
a)
b)
c)
d)

I-IV-V, apenas.
II-IV, apenas.
III-IV-IV, apenas.
I-II-III-IV-V.

26. A tendência pedagógica da Educação Física escolar que aborda os temas atividade física
e saúde é denominada como:
a)
b)
c)
d)

Sistêmica.
Construtivista.
Saúde renovada.
Psicomotricidade.

27. Baseando-se na cultura corporal do movimento, preencha a lacuna corretamente.
“Com um caráter predominantemente utilitário ou lúdico, todas visam, a seu modo, a combinar o
aumento da eficiência dos movimentos corporais com a busca da satisfação e do prazer na sua
execução. A rigor, o que define o caráter lúdico ou utilitário não é a atividade em si,
_______________”.
a)
b)
c)
d)

Mas as regras das atividades.
Mas o tempo dispensado para a prática.
Mas a intenção do praticante.
Mas os materiais que serão utilizados.

28. Marque V para verdadeiro e F para falso.
(__) Todas as modalidades esportivas e exercícios físicos promovem o aumento da massa óssea;
(__) A ginástica e o voleibol são modalidades que apresentam forças de impacto, que, por sua vez,
geram compressão sobre os ossos;
(__) Rúgbi é um esporte que apresenta benefícios, a longo prazo, relacionados à prevenção da
osteoporose, uma vez que se caracteriza como esporte de alto impacto – associado ao elevado
número de contatos a que os atletas são expostos, o que lhes confere os maiores valores de
densidade mineral óssea.
a)
b)
c)
d)

V-F-F.
V-F-V.
F-V-V.
F-V-F.

29. Em relação à asma e o exercício físico não é correto afirmar que:
a) Os exercícios podem ser classificados em mais asmagênicos (mais provocadores de crises),
como natação, e menos asmagê- nicos, como corrida.
b) O exercício físico é claramente reconhecido como causa de reações alérgicas.

c) A melhora da condição física do asmático permite-lhe suportar com mais tranquilidade os
agravos da saúde, pois aumenta sua resistência, fornecendo-lhe reservas para enfrentar as
crises obstrutivas.
d) Os exercícios físicos são provocadores de broncoespasmo induzido pelo exercício em 80 a
90% dos asmáticos, o que acaba sendo um fator limitante nas atividades físicas e sociais.
30. A hipertensão pode ser controlada com atividade física. Para tanto é recomendado que
seja modulada a intensidade dos exercícios. A recomendação é que a intensidade seja:
a)
b)
c)
d)

Leve, apenas.
Leve e moderada.
Moderada, apenas.
Moderada e vigorosa.

31. Considerando que, em média, 1 kg de massa corporal é equivalente a aproximadamente
7.000 kcal, se um indivíduo reduz seu gasto calórico diário habitual com atividades físicas em
200 kcal, após um ano ele aumentará seu peso em aproximadamente em:
a)
b)
c)
d)

10kg.
5kg.
2kg.
1kg.

32. Preencha a lacuna corretamente.
“O aumento da sensibilidade à insulina pelo exercício é acompanhado do aumento da translocação
da proteína ___________ que é determinada por mudanças da atividade muscular esquelética da
AMPK”.
a)
b)
c)
d)

Miosina.
Actina.
GLUT4.
Ph.

33. Leia o trecho abaixo e assinale a qual competição da ginástica o trecho se refere.
“Participam os 8 melhores, classificados na preliminar, considerando a nota obtida em cada
aparelho. Serão, portanto, 8 finalistas em cada um dos 6 aparelhos masculinos e 8 finalistas em
cada um dos 4 aparelhos femininos. No máximo, 2 ginastas de um mesmo país, em cada aparelho,
poderão participar dessas finais”.
a)
b)
c)
d)

Final por equipe.
Preliminar.
Final individual por aparelho.
Final individual geral.

34. Em 1854:
a)
b)
c)
d)

A dança passou a ser facultativa no secundário.
A dança passou a ser obrigatória no primário.
A ginástica passou a ser facultativa no secundário.
A ginástica passou a ser obrigatória no primário.

35. Para a elaboração de atividades físicas para deficientes o mais importante a ser levado
em consideração é:

a)
b)
c)
d)

A potencialidade.
A limitação.
A dificuldade.
A deficiência.

36. Não é um dos principais métodos ginásticos que chegaram ao Brasil ainda no século XIX,
a fim de sistematizar a ginástica na escola.
a)
b)
c)
d)

Francês.
Suíço.
Alemão.
Sueco.

37. A tendência pedagógica mais utilizada, atualmente, na Educação Infantil é:
a)
b)
c)
d)

A crítico-superadora.
A sistêmica.
A psicomotricidade.
A cultural.

38. Preencha a lacuna corretamente.
“Após as grandes guerras, o modelo americano denominado _________ fixou raízes, notadamente
no discurso da educação e especificamente da Educação Física, influenciado pelo educador Dewey
e em oposição a escola tradicional”.

a)
b)
c)
d)

Aulas abertas.
Escola nova.
Fenomenologia.
Progressista.

39. Não é um tema transversal:
a)
b)
c)
d)

Pluralidade cultural.
Educação financeira.
Orientação sexual.
Saúde.

40. Preencha a lacuna corretamente.
“Na proposta ____ o jogo, enquanto conteúdo/estratégia tem papel privilegiado. É considerado o
principal modo de ensinar, é um instrumento pedagógico, um meio de ensino, pois enquanto joga
ou brinca a criança aprende. Sendo que este aprender deve ocorrer num ambiente lúdico e
prazeroso para a criança”.
a)
b)
c)
d)

Construtivista.
Esportivista.
Higienista.
Militarista.

