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PROCESSO SELETIVO Nº.002/2021

CADERNO DE PROVAS

FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PORTUGUÊS 

1-Assinale a alternativa que contém a correta grafia das palavras em língua portuguesa:
A) Bicarbonato – infrigir – percrustar – reinvidicar.
B) Bicarbonato – infringir – perscrutar – reivindicar.
C) Bicabornato – infringir – percrustar – reinvidicar.
D) Bicabornato – infrigir – perscrutar – reivindicar.

2- Assinalar a alternativa em que a divisão silábica está CORRETA:

A) Abs-o-lu-to 
B) En-jo-o
C) Co-gni-ti-vo
D) A-sso-ci-a-do

 3- A concordância está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:
A)  Nestas férias de verão, clubes e praias ficam lotadas pelas famílias.
B) Nestas férias de verão, clubes e praias tem sido lotado pelas famílias. 
C) Nestas férias de verão, as famílias têm lotado clubes e praias
D) Nestas férias de verão, as famílias mantém clubes e praias lotado.

4-Com base nos versos de Cecília Meireles responda:
Fiz uma canção para dar-te;

porém tu já estavas morrendo.
A Morte é um poderoso vento.

E é um suspiro tão tímido, a Arte...
[...]

E agora fecho grandes portas
sobre a canção que chegou tarde.

E sofro sem saber de que Arte
se ocupam as pessoas mortas.

Por isso é tão desesperada
a pequena, humana cantiga.

Talvez dure mais do que a vida.
Mas à Morte não diz mais nada.

http://www.agrolandia.sc.gov.br/


(MEIRELES, Cecília)

Esses versos de Cecília Meireles, dedicados ao marido

A) reafirmam o valor da arte poética. 
B) revelam sua dor sublimada em poesia.
C) relativizam a contraditória condição humana. 
D) evidenciam a busca de sentido para sua existência. 

5- Sobre concordância verbal, analise:

Janelas de ontem e de hoje

Os velhinhos de ontem costumavam, sobretudo nos fins
de tarde, abrir as janelas das casas e ficar ali, às vezes com os
cotovelos apoiados em almofadas, esperando que algo
acontecesse: a aproximação de um conhecido, uma correria de
crianças, um cumprimento, uma conversa, o pôr do sol, a
aparição da lua.
Eles se espantariam com as crianças e os jovens de hoje,
fechados nos quartos, que ligam o computador, abrem as
janelas da Internet e navegam por horas por um mundo de
imagens, palavras e formas quase infinitas.
O homem continua sendo um bicho muito curioso. O
mundo segue intrigando-o.
O que ninguém sabe é se o mundo está cada vez maior
ou menor. O que eu imagino é que, de suas janelas, os
velhinhos viam muito pouca coisa, mas pensavam muito sobre
cada uma delas. Tinham tempo para recolher as informações
mínimas da vida e matutar sobre elas. Já quem fica nas janelas
da Internet vê coisas demais, e passa de uma para outra quase
sem se inteirar plenamente do que está vendo. Mudou o tempo
interior do homem, mudou seu jeito de olhar. Mudaram as
janelas para o mundo - e nós seguimos olhando, olhando,
olhando sem parar, sempre com aquela sensação de que
somos parte desse espetáculo que não podemos parar de olhar,
seja o cachorro de verdade que se coça na esquina da padaria,
seja o passeio virtual por Marte, na tela colorida.

(Cristiano Calógeras)
As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:

A) Suspeitamos sempre que as riquezas que nos oferece o mundo parecem exceder o
limite da nossa compreensão

B) Não importa o que sejam, se um cachorro ou o planeta Marte, qualquer imagem
são capazes de atrair as atenções do nosso olhar.

C) Ninguém fica tanto tempo nas janelas das casas sem matutarem sobre o sentido do
que vêem.



D) Pouca coisa, em meio a tantas novidades da vida moderna, são capazes de deixar
perplexas as crianças de hoje.

CONHECIMENTOS GERAIS, ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 

6- O que é COVID-19?

A) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavac, denominado SARS-CoV-2,
que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros
graves.
B) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-
1, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas.
C) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-
2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros
graves.
D) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavac, denominado SARS-CoV-1,
que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros
graves.

7- Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?
A) VIP/VOP e AstraZeneca
B) CoronaVac e AstraZeneca
C) HPV e BioNTech
D) Rotavírus e CoronaVac

8- Quais destes acontecimentos faz 20 e 30 anos em 2021?
A) Primavera árabe e Atentados de 11 de setembro
B) Fim da Guerra no Golfo e Coroação de Dom Pedro II no Brasil
C) Fim da Guerra no Golfo e Fim da Guerra Fria
D) Atentado de 11 de setembro e Fim da Guerra do Golfo

9- O que é Pix?
A) Meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil.
B) Plano de investimento de baixo risco do Banco do Brasil.
C) Conjunto de formas de pagamento realizados por subadquirentes.
D) Forma de pagamento online.

10- O que é o Amazônia-1?

A) Primeiro satélite totalmente desenvolvido pelo Brasil para monitorar a Amazônia
e outros biomas brasileiros, que foi lançado no dia 28 de fevereiro de 2021 do Centro
de Lançamento de Alcântara (CLA), no Brasil.
B)  Primeiro  satélite  brasileiro  de  coleta  de  dados,  que  foi  lançado  no  dia  9  de
fevereiro de 1993 do Centro de Controle de Wallops, nos Estados Unidos.
C)  Plano  do  governo  brasileiro  que  tem  como  objetivo  o  desenvolvimento
sustentável na Amazônia.
D) Primeiro satélite totalmente desenvolvido pelo Brasil para monitorar a Amazônia
e outros biomas brasileiros, que foi lançado no dia 28 de fevereiro de 2021 do Centro



de Lançamento Satish Dhawan Space Centre, na Índia.

11- Complete as lacunas corretamente do trecho retirado do Hino de Agrolândia:
“Agrolândia, terra de _______ matas,

Tua gente tem encantos,
Teu céu tem mais________.

Agrolândia, o teu povo é __________
Modelo para o Estado,
De alegria e valor...”

A) verdes - azul - dedicado
B) muitas – anil - dedicado
C) verdes – anil- delicado
D)muitas – azul- honesto

12- Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar:
A)  A  cultura  é  universal  e  definida  pela  política,  economia  e  educação  das
sociedades em que se desenvolve.
B) A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a moral.
C)  A cultura  é  conjunto  de  tradições,  crenças  e  costumes  de  determinado  grupo
social.
D) A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da
antiguidade.

13- Quais as cidades que fazem Limite com Agrolândia:
A)  Trombudo Central, Agronômica, Otacílio Costa, Atalanta, Petrolândia, Braço do
Trombudo.
B)  Braço  do  Trombudo,  Atalanta,  Trombudo  Central,  Rio  do  Sul,  Laurentino,
Otacílio Costa.
C)  Trombudo  Central,  Atalanta,  Ituporanga,  Braço  de  Trombudo,  Rio  do  Sul,
Laurentino.
D)Otacílio  Costa,  Atalanta,  Imbuia,  Trombudo  Central,  Braço  do  Trombudo,
Petrolândia.

14- Qual a área geográfica do Município de Agrolândia:
A) Área: 207.554 Km²
B) Área: 225.554 Km²
C) Área: 225.574 Km²
D) Área: 205.723Km²

15- A sustentabilidade é um conceito fundamental na política de segurança do meio ambiente e
da saúde, nas empresas. Esse conceito visa:

A) Buscar, permanentemente,  o aumento de produtividade e do crescimento econômico,
gerando emprego e renda.

B) Conciliar produção e crescimento econômico com preservação dos recursos naturais.



C) Demonstrar a total incompatibilidade entre crescimento econômico, geração de empre-
go, renda e preservação ambiental.

D) Preservar as fontes de recursos naturais, evitando uma maior exploração desses recur-
sos, de modo a evitar a degradação ambiental.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16-  De acordo com a Lei 9394/96 LDB, julgue as seguintes afirmativas: 

I. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a 
formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e inglesa. 

II.  No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. 
III. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integra-

do à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 4 (quatro) ho-
ras mensais. 

IV. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 
obrigatório da educação básica. 

São corretas as afirmativas: 
a) I, II e III. 
b) II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) todas afirmativas.

17- . De acordo com a Lei 8069/90 ECA, sobre adoção, pode-se afirmar que: 

a)  Os  divorciados,  os  judicialmente  separados  e  os  ex-companheiros  não  podem  adotar
conjuntamente. b) O adotante há de ser, pelo menos, dezoito (18) anos mais velho do que o adotando. 
c) Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 
d)  Em se  tratando de adotando maior  de dez (10)  anos de idade,  será  também necessário  o  seu
consentimento.

18- De acordo com a Lei 13.005/2014, são metas do PNE, EXCETO: 
a) Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 65% (sessenta e cinco
por cento), sendo, do total, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) doutores. 
b) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino fundamental. 
c) Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da
oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 
d) Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica,
até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica
formação  continuada  em  sua  área  de  atuação,  considerando  as  necessidades,  demandas  e
contextualizações dos sistemas de ensino.

19- O  esqueleto  é  constituído  por  cartilagem  e  ossos.  Assinale  a  alternativa  INCORRETA  sobre  a
cartilagem: 
a)  A  cartilagem  é  uma  forma  resiliente,  semirrígida  de  tecido  conjuntivo  que  compõe  partes  do
esqueleto onde é necessário mais flexibilidade – por exemplo no local onde as cartilagens costais unem
as costelas ao esterno. 



b)  As  faces  articulares  dos  ossos  que  participam  de  uma  articulação  sinovial  são  revestidas  por
cartilagens articulares que têm superfícies de deslizamento lisas e com baixo atrito para permitir o livre
movimento. c) Os vasos sanguíneos penetram na cartilagem, consequentemente, suas células obtêm
oxigênio e nutrientes através do sangue. 
d) Os ossos de um recém-nascido são macios e flexíveis  porque são compostos principalmente de
cartilagem.

20- De acordo com as regras de futebol da Confederação Brasileira de Futebol, não há infração de
impedimento quando um jogador recebe a bola diretamente de um: 
I. tiro de meta.
II.  arremesso lateral. 
III. tiro de canto. 

São corretas as afirmativas:
 a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) todas afirmativas.

21- De acordo com a Confederação Brasileira de Basketball, pode-se afirmar que: 

a) Após a bola ter tocado o aro da cesta dos adversários por qualquer razão, o relógio de 24 segundos
deverá mostrar 24 segundos, se a equipe que obteve novamente o controle de bola for a mesma
equipe que estava com o controle de bola antes da bola ter tocado o aro. 
b) Uma bola presa ocorre quando um ou mais jogadores de equipes adversárias tem uma mão ou
ambas as mãos firmemente sobre a bola, de modo que nenhum jogador pode obter o controle da bola
sem força desnecessária. 
c) Colocar a bola entre as pernas para simular um passe não é uma violação. 
d) Se o sinal do relógio de 24 segundos soar enquanto a bola estiver no ar durante um arremesso para
uma cesta de campo, isto é uma violação e o cronômetro de jogo será paralisado.

22- Assinale a alternativa INCORRETA sobre o voleibol: 

a) Quando a equipe sacadora vence o rally, esta ganha o direito de sacar e rotaciona antes de sacar. 
b)  Uma equipe  terá  direito  a,  no  máximo,  três  toques  (além do bloqueio)  para  enviar  a  bola  ao
adversário. c) Um bloqueio é efetivo quando a bola é tocada por um bloqueador. 
d) A bola pode ser tocada com qualquer parte do corpo.

23- Associe a lesão à sua definição correta: 

1. Distensões. 
2. Luxações. 
3. Contusões. 
4. Entorses. 

(   ) São parte dos traumatismo produzidos nos músculos por uma ação violenta externa e contundente.
(   ) São lesões que ocorrem no tecido mole, ou tendões, entre duas articulações. Ocorrem quando se
produz um estiramento excessivo das fibras musculares ou tendões. 
(    )  São  lesões  típicas  causada  pela  prática  de  muitos  esportes.  Ocorrem  quando  se  realiza  um
movimento rápido e de uma forma contra- indicada. Como consequência, o ligamento se estende de



tal forma que o tecido se rasga ou produz uma ruptura. 
(   ) Ocorre uma perda de relação entre as articulações. O osso sai de sua cavidade normal por causa de
um movimento brusco ou giro excessivo. 
Preenche as lacunas, respectivamente: 

a) 3,1,4,2. 
b) 2,3,1,4. 
c) 1,2,3,4. 
d) 4,3,1,2

24-  A Educação Física traz em seus fundamentos da musculação que qualquer condição que leve a
perda do tônus muscular é uma. 
a) Aplasia muscular. 
b) Hipertrofia muscular. 
c) Atrofia muscular.
d) Hipoplasia muscular. 

25- A Avaliação que tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor em
relação aos conteúdos estão sendo atingidos durante todo o processo de ensino aprendizagem é do
tipo. a) Auto avaliação. 
b) Diagnóstica. 
c) Formativa. 
d) Cumulativa. 


