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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra da nova 
ortografia: 
 
a) Fiéis; Sóis. 
b) Herói; Úteis. 
c) Caracóis; Hifens. 
d) Anéis; Saguões. 
 
2 - "A morfologia é o estudo da estrutura e da formação das palavras. A Análise 
morfológica analisa a .............................................. dos elementos que formam um enunciado 
linguístico individualmente, sem que haja ligação entre eles" (Fonte: Toda Matéria, 2017). 
Assinale a alternativa que completa a frase acima, CORRETAMENTE:  
 
a) Conjunção. 
b) Classe gramatical. 
c) Preposição. 
d) Invariável. 
 
3 - Observe as frases abaixo: 
 
I - Joana foi o motivo da briga. 
II- O bom é que ela sempre foi bem comportada. 
 
Os termos em negrito exercem a função sintática de: 
 
a) Adjunto adverbial. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Aposto. 
 
4 - As palavras nas duplas a seguir: 
 
I - Sessão (período de tempo) e seção (departamento). 
II - Verão (verbo) e verão (substantivo). 
III - Gosto (substantivo) e gosto (verbo). 
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São respectivamente: 
 
a) Homônimos perfeitos; homônimas homógrafas; homônimas homófonas. 
b) Homônimas homógrafas; homônimas homófonas; homônimos perfeitos. 
c) Homônimos perfeitos; homônimas homófonas; homônimas homógrafas. 
d) Homônimas homófonas; homônimos perfeitos; homônimas homógrafas. 
 
5 - Já__________ anos, ____________naquele local um bosque. Hoje, só 
_______________prédios. Complete a frase acima com a concordância verbal CORRETA: 
 
a) faz; havia; existem. 
b) faz; haviam; existe. 
c) fazem; havia; existe. 
d) fazem; haviam; existem 
 
Matemática: 
 
6 - O objetivo de uma função inversa é: 
 
a) Desenvolver estratégias de cálculo de porcentagem. 
b) Processo destinado a resolver problemas que envolvam diretamente ou inversamente 
proporcionais. 
c) Criar funções a partir de outras funções. 
d) Desenvolver cálculos de juros. 
 
7 - Joaquim tinha R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais) em sua conta 
no banco. Ele gastou 27% (vinte e sete por cento) desse valor, comprando uma televisão 
moderna para a sua casa. Qual o valor em R$ (reais) que Joaquim pagou na televisão? 
 
a) R$ 2.953,80. 
b) R$ 6.574,50. 
c) R$ 3.325,50. 
d) R$ 6.625,80. 
 
8 - Uma empresa responsável pela limpeza de caixas de água, utiliza 50 litros de água sanitária 
para uma caixa de água com capacidade de 6.000 litros. Determine quantos litros de água 
sanitária são necessários para limpar uma caixa com capacidade de 15.000 litros. 
 
a) 75 litros. 
b) 115 litros. 
c) 135 litros. 
d) 125 litros. 
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9 - Quantas moedas oficiais o Brasil já teve: 
 
a) 9 moedas oficiais. 
b) 13 moedas oficiais. 
c) 10 moedas oficiais. 
d) 8 moedas oficiais. 
 
10 - O salário bruto atual de um empregado da empresa Y é de R$ 3.400,00. Esta empresa 
reajusta trimestralmente os salários de todos os seus empregados em 4%, após 2 trimestres 
esse empregado passará a ganhar um salário bruto de: 
 
a) R$ 3.228,98.  
b) R$ 4.163,00. 
c) R$ 3.577,33. 
d) R$ 3.677,44. 
 
Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
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14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
16 - O tenista Gustavo Kuerten, que chegou à posição de número 1 do mundo, ampliou a 
popularidade desse esporte no Brasil. A respeito dos tipos de quadra do tênis, analise as 
afirmações abaixo: 
 
I – O tênis de quadra é uma modalidade que pode ser jogada em 3 tipos de quadras distintos: 
grama, piso ou borracha e saibro.  
II – A quadra de grama é considerada uma quadra mais lenta. Enquanto a quadra de piso ou 
borracha é a quadra mais rápida.  
III – A quadra de saibro, é considerada a quadra mais rápida. Guga Kuerten é campeão mundial 
do torneio realizado nesse tipo de quadra, e, por isso, conquistou a fama.  
IV – A quadra de tênis possui uma dimensão para o jogo simples e outra para o jogo de duplas. 
A área de serviço tem o mesmo tamanho nos dois casos.  
 
Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmações CORRETAS: 
 
a) (    ) As afirmativas I e II estão corretas. 
b) (    )  As afirmativas II e III estão corretas. 
c) (    ) As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) (    ) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
17 - Com relação às regras de futsal, marque a alternativa que não apresenta uma regra 
CORRETA. 
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a) O posicionamento de uma equipe de futsal segue o seguinte esquema: goleiro (defende o 
gol com mãos e pés), fixo (jogador de defesa), ala (joga mais pelas laterais), pivô (movimenta-
se no ataque, é um jogador mais ofensivo). 
b) O equipamento básico de um jogador, compõe-se de: camisa de manga curta ou longa, 
calção curto, meiões, caneleiras e tênis. 
c) Após determinada equipe realizar 5 faltas contra seu adversário, será penalizada com um 
tiro livre direto. Isso ocorre para todas as próximas faltas do período de tempo. 
d) O fixo é o jogador mais adiantado e ofensivo da equipe. Têm como principal objetivo a 
finalização do ataque. Velocidade e agilidade são as principais características desse jogador.  
 
18 - Sabe-se que os exercícios físicos são muito importantes para a saúde e também para a 
manutenção da qualidade de vida. Analise as sentenças a baixo:  
 
I - A prática de exercícios físicos nos momentos de lazer, pode ser uma alternativa divertida e 
saudável para toda a família.  
II - Ganhar e perder são consequências do jogo. Devemos saber respeitar nossos adversários, 
pois sem eles, não há como competir. 
III - A tecnologia tem tornado as pessoas mais sedentárias (menos ativas). Mas, existem 
também, tecnologias que visam estimular a prática de atividades físicas. Assinale a alternativa 
que apresenta apenas as afirmações CORRETAS: 
 
a) (    ) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) (    ) Apenas a afirmativa II está correta.                           
c) (    ) As afirmativas I e II estão corretas.  
d) (    ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19 - O fundamento do passe permite a troca de posse de bola dentro da mesma equipe e o 
avanço mais rápido em direção à meta adversária. Sobre o passe no futebol, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
 
a) É uma forma de transportar a bola entre dois elementos de uma mesma equipe. 
b) O passe pode acontecer em distâncias variadas. Passes longos são mais difíceis de serem 
bem-sucedidos.  
c) O passe é um fundamento para a movimentação da bola. 
d) Qualquer parte do corpo pode ser utilizada para realizar o passe, embora o pé seja a mais 
usual.  
 
20 - Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, o Brasil conquistou a medalha de ouro no 
salto com vara para homens, quem foi esse atleta? 
 
a) Thiago Braz. 
b) Renaud Lavilleine. 
c) Fábio da Silva. 
d) Steve Hooker. 
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21 - Qual o nome do técnico brasileiro que conquistou medalhas de ouro com as seleções 
brasileiras de voleibol com a as equipes femininas e masculinas em olímpiadas? 
 
a) Bernardinho. 
b) Radamés Lattari. 
c) José Roberto Guimarães. 
d) Renan Dal Zotto. 
 
22 - Como é o nome do Atleta brasileiro que em 2004 nos Jogos Olímpicos em Atenas sofreu 
um ataque durante a Maratona que estava disputando, mas mesmo assim acabou perdoando 
o autor desse ataque e conquistou a Medalha Pierre de Coubertin? 
 
a) Marílson Gomes dos Santos. 
b) Ronaldo da Costa. 
c) Paul Tergat. 
d) Vanderlei Cordeiro de Lima. 
 
23 - Qual esporte que tem em cada equipe 7 jogadores na quadra durante o jogo e que é 
dividido por dois tempos de 30 minutos? 
 
a) Futsal. 
b) Basquete. 
c) Handebol. 
d)  Futebol. 
 
24 - O basquete é um esporte que é jogado com o objetivo de jogar a bola por dentro de uma 
cesta para marcar pontos. O Brasil já foi uma das grandes forças do basquete mundial tendo 
conquistado 5 medalhas olímpicas. Assinale a alternativa que tem nomes de atletas do 
basquete brasileiro. 
 
a) Neymar, Everton e Alison. 
b) Oscar Schmidt, Paula e Hortência. 
c) Paula, Scheila e Rafaela Silva. 
d) Oscar Schmidt, Tiago Splitter e Bruno Rezende. 
 
25 - O Futebol é o esporte que está cada vez mais se tornando popular em vários países. No 
Brasil não é diferente, aonde que cada vez mais cedo as crianças querem jogar futebol. Em 
copas do Mundo o Brasil é o maior vencedor com cinco conquistas. Assinale a alternativa 
CORRETA com os anos dessas conquistas. 
 
a) 1950, 1970, 1990, 2002, 2006. 
b) 1950, 1954, 1966, 1994, 2006. 
c) 1930, 1954, 1966, 1970, 2010. 
d) 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. 
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