ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011.

CADERNO DE PROVA ESCRITA
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO NASF

Nº de Inscrição Nome do Candidato
SETEMBRO DE 2011.
INSTRUÇÕES
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME
COMPLETO
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs.
I

-

Para fazer a prova você usará:

a) Este caderno de prova;
b) Um cartão-resposta.
II
Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20
minutos iniciais da prova.
III
O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco
alternativas (“a” a “e”), sendo:
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos
IV
As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta.
V
O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar
rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso.
VI
Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.
VII
Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude,
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO NASF
QUESTÕES DE PORTUGUÊS
1. “Mar, belo mar selvagem
Das nossas praias solitárias.”
a)
b)
c)
d)
e)

O adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que se refere.
O substantivo concorda em gênero e número com o adjetivo a que se refere.
O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere.
O adjetivo concorda em número com o substantivo a que se refere.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

2. Em qual das alternativas os dois pontos estão sendo usados corretamente?
a)
b)
c)
d)
e)

São sentimentos essenciais na vida: amor, respeito, espírito de luta e solidariedade.
O presidente insistiu nisto: que todos colaborassem.
Deus disse: “Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra”.
As alternativas a, b e c estão corretas.
Somente as alternativas a e c estão corretas.

3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto:
a)
b)
c)
d)
e)

Puseram-se à discutir no bar.
Escreva à lápis.
Voltaram à casa ao anoitecer.
De Curitiba fomos à Santa Catarina.
De Fortaleza voltamos à Bahia.

4. Analise as frases e assinale a que não apresenta vício de linguagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Esse servidor jamais ganhou uma promoção.
Esse servidor nunca ganhou uma promoção.
Quanto se paga por cada equipamento?
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
Todas as alternativas estão corretas.

5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
Se _______________ o material necessário, anotaremos tudo que vocês ___________________
no dia em que nos ______________ novamente.
a)
b)
c)
d)
e)

obtivermos – propuseram – virmos
obtivermos – propuzeram – veremos
obtermos – propuserem – vermos
obtermos – proporem – virmos
Nenhuma das alternativas está correta.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS
06. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de:
a)
b)
c)
d)
e)

Blumenau.
Laguna.
Imbituba.
Tubarão.
Nenhuma das anteriores.

07. Conforme disposto na Constituição Federal, é incorreto afirmar que ao servidor público da administração
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou
função.
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração.
c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior.
d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se
no exercício estivesse.
08. Antes de conquistar sua emancipação político-administrativa, Orleans pertencia ao Município de:
a)
b)
c)
d)
e)

Criciúma.
Urussanga.
Tubarão.
Lauro Muller.
Laguna.

09. Pela Lei Estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913 foi criado o Município de Orleans. Na época, o
Governador do Estado de Santa Catarina era:
a)
b)
c)
d)
e)

Vidal Ramos.
Lauro Muller.
Hercílio Luz.
Nereu Ramos.
Adolfo Konder.

10. O Município de Orleans pertence à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a qual
é formada pelos Municípios de:
a) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro,
Treviso e Urussanga.
b) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da
Siderópolis, Treviso e Urussanga.
c) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da
Sangão, Treviso e Urussanga.
d) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro,
Tubarão e Urussanga.
e) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da
Siderópolis, Tubarão e Urussanga.

Nova Veneza, Orleans, Sangão,
Fumaça, Nova Veneza, Orleans,
Fumaça, Nova Veneza, Orleans,
Nova Veneza, Orleans, Sangão,
Fumaça, Nova Veneza, Orleans,
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Esse processo se constrói a partir da quantidade e da qualidade do exercício dos diversos esquemas
motores e da atenção nessas execuções:
a)
b)
c)
d)
e)

Automatismos e atenção.
Controle de movimentos.
Oportunidade de saltar e girar.
Oportunidade de dançar e brincar.
Nenhuma das alternativas está correta.

12. Qual foi a atividade física mais significativa para o homem antigo?
a)
b)
c)
d)
e)

Caça.
Caça e pesca.
Dança primitiva.
Luta.
Atirar objetos.

13. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
A concepção de cultura corporal amplia a contribuição da Educação Fisica Escolar para o
____________________.
a)
b)
c)
d)
e)

pleno direito de todos.
pleno exercício da cidadania.
desenvolvimento de produtos socioculturais.
desenvolvimento de autonomia.
espírito de cooperação.

14. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
Paideia, o ideal da educação grega que unia a _____________à_____________concebida como cultura
espiritual.
a)
b)
c)
d)
e)

ginástica – música
música – alma
filosofia – música
filosofia – alma
ginástica – música

15. A finalidade higiênica da Educação Física na década 30 no Brasil foi defendida por qual destas
instituições?
a)
b)
c)
d)
e)

Militares.
Estado.
Religiosas.
Educadores da escola nova.
Todas as alternativas estão corretas.

16. Se um dos objetivos da educação é ajudar as crianças a conviverem em grupo de ___________________
e de_____________________, é preciso proporcionar situações de diálogo.
a)
b)
c)
d)
e)

ouvir o outro – ajudar
pedir ajuda –trocar idéias
trocar experiências – trocar idéias
maneira produtiva –modo cooperativo
ouvir críticas – ouvir sugestões
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17. Faz parte do domínio cognitivo:
a)
b)
c)
d)
e)

Operações mentais.
Descoberta e reconhecimento de informações.
Tomada de decisão.
Retenção ou armazenamento de informações.
Todas as alternativas estão corretas.

18. Na sequência de desenvolvimento motor de 07 a 12 anos qual é a resposta correta para esta fase de
desenvolvimento:
a)
b)
c)
d)
e)

Movimentos determinados culturalmente.
Movimentos fundamentais.
Combinação de movimentos fundamentais.
Movimentos rudimentares.
Movimentos reflexos.

19. O conteúdo do jogo no Ciclo de Educação Infantil é importante no:
a)
b)
c)
d)
e)

Reconhecimento de si mesmo.
Reconhecimento das propriedades externas dos materiais e objetos para jogar.
Conteúdo da identificação das possibilidades de ação com os materiais.
Conteúdo que implique a inter-relação do pensamento sobre a ação com a imagem.
Todas as alternativas estão corretas.

20. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
a)
b)
c)
d)
e)

Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.
Pleno desenvolvimento do educando.
Somente as alternativas a e b estão corretas.
As alternativas a, b, e c estão corretas.

21. O corpo dos brasileiros de uma forma geral:
a)
b)
c)
d)
e)

Perdeu o seu ritmo natural.
Conseguiu alcançar seu equilíbrio.
Conseguiu alcançar bem estar físico, mental e social.
Somente as alternativas b e c estão corretas.
Nenhuma das alternativas está correta.

22. Dentro do conteúdo sócio-educativo do esporte é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

A atividade esportiva socializa a criança.
Entre a criança e o mundo existem “os outros”.
Para conviver socialmente tem que obedecer a determinadas regras.
As alternativas a, b e c estão corretas.
Nenhuma das alternativas está correta.

23. Para se organizar pequenos jogos esportivos é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Não é preciso ter regras.
Não precisa de planejamento.
O professor tem que ter capacidade para organizar o jogo.
As alternativas a, b e c estão corretas.
Nenhuma das alternativas está correta.
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24. Na motricidade de crianças de 08 e 09 anos é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

O excesso de movimento é reduzido.
A capacidade de coordenação aumenta.
Ainda não é possível combinar movimentos de salto sobre uma corda na corrida.
As alternativas a e b estão corretas.
Nenhuma das alternativas está correta.

25- Qual (s) desta (s) modalidade (s) faz (s) parte de jogos pré-desportivos:
a)
b)
c)
d)
e)

Amarelinha e bolinha de gude.
Queimada e pique-bandeira.
Lenço-atrás e pega-pega.
Cabo-de-guerra.
Corridas de velocidade e saltos.
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