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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Processo Seletivo Simplificado nº 036/2019 
para  

PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Prova Objetiva 
 
 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 
 Desligue qualquer aparelho eletrônico (celulares, smartwatches e demais itens constantes no item 
3.4. do Edital do presente Processo Seletivo) e mantenha-os embaixo de sua carteira. 
 
 Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não assinatura por parte 
do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 
 
 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões objetivas. Verifique se 
este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 
Responda a todas as questões. 
 
 Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de segurança e 
direitos autorais conforme item 3.7. do Edital do presente Processo Seletivo. 
 
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 
 
 
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de eliminação. 
 
 A prova terá duração de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos. 
 
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 
 
 Deixe sobre a carteira apenas Caneta, Lápis e Borracha. 
 
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 
 

 
 

BOA PROVA ! 
 

 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

LINGUA PORTUGUESA - (10 QUESTÕES) 
 
1 – Complete as sentenças com as formas verbais corretas ao contexto e a norma culta padrão: 
 
1. Antigamente....................poucos moradores na cidade. 
2. Já ..................muitos anos que não se ouvia essa música. 
3. ...................dias que não a via mais. 
 
Respeitando a ordem em que as frases aparecem, temos:  
(A) havia – faz – fazia.  
(B) haviam – faz – fazem.  
(C) haviam – fazia - fazem.  
(D) haviam – faz - fazia. 
 
2 – As orações a seguir, apesar de utilizarem a mesma conjunção, expressam circunstâncias diferentes: 
 
I. Ela não será barrada no evento, uma vez que pague o débito que tem comigo. 
II. Ela não será barrada no evento, uma vez que pagou o débito que tem comigo.  
 
(A) condição e tempo. 
(B) tempo e condição  
(C) condição e causa. 
(D) causa e tempo.  
 
3 – Marque a alternativa em que não há correspondência entre o substantivo e o coletivo indicado: 
(A) colônia – de insetos.  
(B) nuvem – de mosquitos. 
(C) girândola – de girassóis 
(D) cáfila – de camelos. 
 
4 – Assinale a alternativa em que as palavras estão corretamente escritas: 
(A) Cabeleireiro / Advogado. 
(B) Cabelereiro / Advogado. 
(C) Cabelereiro / Adivogado. 
(D) Cabelereiro / Adivogado. 
 
5 – Qual das alternativas apresenta palavras que preenchem adequadamente as lacunas abaixo? 
Ele _____________ o nome do instrumento: __________. Porém, algumas pessoas não entenderam, então ele 
___________ mais uma vez.  
(A) Cítara / Citará / Citara. 
(B) Citará / Citara / Cítara. 
(C) Citará / Cítara / Citara. 
(D) Citara / Cítara / Citará. 
 
6 – Quantos fonemas possui a palavra “hidroxibenzeno”? 
(A) 12. 
(B) 13. 
(C) 14. 
(D) 15. 
 
     Observe a charge a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 - Essa charge de Laerte poderia servir de ilustração para a seguinte ideia do texto: 
(A) O nosso sistema educacional não foi totalmente reprovado. 
(B) O Brasil foi o país que mais avançou em matemática. 
(C) Nosso problema não é de quantidade, mas de qualidade. 
(D) Sob certos aspectos, nosso desempenho foi medíocre. 
 
8 – Se a primeira frase da charge fosse colocada na forma “Tu estás cercado de ignorantes!”, a segunda 
frase deveria estar escrita do seguinte modo: 
(A) “Sai desse livro com as mãos para cima!” 
(B) “Saias desse livro com as mãos para cima!” 
(C) “Saia desse livro com as mãos para cima!” 
(D) “Sais desse livro com as mãos para cima!” 
 
9 – Com relação aos elementos linguísticos da charge, assinale a afirmativa correta. 
(A) O chargista preferiu a forma do demonstrativo “desse livro” para indicar desprezo. 
(B) O pronome “você” poderia referir‐se a qualquer pessoa presente na charge. 
(C) O termo “de ignorantes” indica o agente da forma verbal “está cercado”. 
(D) A forma verbal “saia” indica uma ação passada. 
 
10 – A respeito das imagens presentes na charge, assinale a afirmativa incorreta.  

(A) A ignorância também é mostrada no modo de segurar o alto‐falante. 
(B) A surpresa do leitor mostra a desvalorização da cultura. 
(C) O fato de ser um só o leitor, mostra uma situação de ignorância. 
(D) A cultura está representada na charge pelo ato de ler. 

 

MATEMÁTICA - (05 QUESTÕES) 
 
1 - Em uma fábrica de confecção de uniformes, para fazer 18 blusas, são gastos 27 metros de tecido. 
Quantos metros de tecido serão gastos para confeccionar 12 blusas? 
(A) 18 metros. 
(B) 18,5 metros. 
(C) 19 metros.        
(D) 19,5 metros. 
 
2 - Em uma escola 85% dos alunos pagam uma mensalidade de R$ 520,00 e o restante dos alunos têm um 
desconto de 15% desse valor. Nesse caso, a mensalidade média paga pelos alunos dessa escola é: 
(A) menor que R$ 500,00. 
(B) entre R$500,00 e R$ 505,00. 
(C) entre R$ 505,00 e R$ 509,50. 
(D) maior que R$ 509,50. 
 
3 - Uma batedeira “FAZ BEM COMPRAR” custa R$ 79,90 à vista. Após ter sofrido um certo desconto, passou 
a custar R$ 71,91. O percentual de desconto foi de: 
(A) 8%.              
(B) 9%.              
(C) 10%.               
(D) 11%. 
 
4 - Carlos viajou com seu carro de Recife a Aracaju. Saiu de Recife, dirigiu durante 3 horas e 45 minutos e 
parou por 35 minutos para almoçar. Em seguida, dirigiu diretamente para Aracaju, tendo realizado o percurso 
total em 7 horas e 30 minutos. A duração da segunda parte da viagem foi de: 
(A) 2h50min. 
(B) 2h55min. 
(C) 3h05min. 
(D) 3h10min. 
 
5 - Ao pagar três cafezinhos e um sorvete com uma nota de R$10,00, João recebeu R$1,20 de troco. Se o 
sorvete custa R$1,60 a mais que cada cafezinho, qual é, em reais, o preço de um cafezinho? 
(A) R$ 1,80. 
(B) R$ 2,00.          
(C) R$ 2,20.         
(D) R$ 2,40. 
 
 
 
 
 
 



 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (15 QUESTÕES) 

 
1 - Os movimentos articulares executados pelos segmentos do corpo recebem nomes específicos. Se 
analisarmos o chute ao gol no futebol (de “bico”), podemos dizer que os dois movimentos finais realizados 
foram: 
(A) Abdução e adução do quadril e dos membros. 
(B) Flexão de quadril e extensão de joelhos. 
(C) Pronação do quadril e supinação do joelho. 
(D) Rotação do quadril e dos joelhos. 
 
2 - Os impactos provocados pela prática constante de atividade física na vida das pessoas podem ser 
ilustrados por: 
(A) Um aumento da disposição, melhor capacidade funcional, diminuição dos níveis de estresse. 
(B) Um aumento do tempo ocioso, melhor capacidade funcional, diminuição dos níveis de estresse. 
(C) Um aumento da disposição, melhor capacidade intelectual, diminuição dos níveis de estresse.  
(D) Um aumento da disposição, melhor capacidade funcional, diminuição dos níveis de alimentação. 
 
3 – Para verificação dos batimentos cardíacos durante o exercício, atitude fundamental no que diz respeito à 
segurança e ao controle na prática de exercícios físicos, usa-se qual dos equipamentos/aparelhos abaixo? 
(A) Adipômetro. 
(B) Desfibrilador. 
(C) Estetoscópio. 
(D) Frequencímetro. 
 
4 – Quanto aos movimentos dos membros inferiores, marque a alternativa cujos músculos são primários são 
responsáveis pela flexão do joelho: 
(A) reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. 
(B) ilíaco, psoas maior, reto femoral, sartório e tensor da fáscia lata. 
(C) bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. 
(D) músculo gastrocnêmio e o solear. 
 
5 - Associe, corretamente, os termos de movimentos articulares com suas respectivas descrições: 
 

1. Adução. 
 
 
 

2. Supinação. 
 
 
 

3. Pronação. 
 

 
 

4. Dorsiflexão.   
 

(     ) Movimento de flexão na articulação do 
tornozelo, como acontece quando se caminha 
morro acima ou se levantam os dedos do solo. 
 
(     ) Movimento na direção do plano mediano. 
 
(     ) Movimento de rotação medial do antebraço e 
mão, de modo que a palma da mão olha para o 
plano posterior.   
 
(     ) Movimento de rotação lateral do antebraço e 
mão, de modo que a palma da mão 
olha para o plano anterior, como na posição 
anatômica. 

(A) 4, 1, 3, 2. 
(B) 1, 2, 4, 3. 
(C) 4, 2, 1, 3. 
(D) 2, 4, 3, 1. 
 
6 – “Nos músculos estriados são encontrados elementos de tecido conjuntivo, ricos em fibras colágenas e 
que servem para fixação do ventre, em ossos, no tecido subcutâneo e em cápsulas articulares. Esses 
elementos possuem aspecto morfológico fusiforme ou membranáceo.” Esse componente dos músculos 

estriados denomina‐se: 
(A) tendão. 
(B) músculos lisos. 
(C) fáscia muscular. 
(D) ventre muscular. 
 
7 – O treinamento aeróbico é o tipo de treinamento mais indicado para o emagrecimento. De acordo com o 
ACSM, qual o tempo ideal para um treinamento aeróbico?  
(A) Pelo menos por 08 minutos, 04 vezes por semana.  
(B) Pelo menos por 15 minutos, 05 vezes por semana. 
(C) Pelo menos por 20 minutos, 03 vezes por semana.  
(D) Pelo menos por 30 minutos, 05 vezes por semana. 
 



 

8 – Sobre as funções dos árbitros nos esportes, observe a competência dada a cada árbitro e relacione-a ao 
esporte em que ele executa tal autoridade, marcando a alternativa incorreta: 
(A) TÊNIS DE MESA: Árbitro Controlador de Raquetes - Informar ao Árbitro Geral sobre quaisquer irregularidades 
que envolva o Controle de Raquetes. 
(B) VÔLEI:1° Árbitro - No começo de cada set, na mudança de quadra no set decisivo e quando necessário, ele 
verifica se as posições atuais dos jogadores em quadra correspondem àquelas da papeleta de formação inicial.  
(C) BASQUETE: Árbitro principal (crew chief) - O primeiro período de jogo inicia quando a bola deixa a(s) mão(s) do 
árbitro principal, no lançamento da bola ao alto.  
(D) FUTEBOL: Árbitro principal - Tem autoridade para mostrar cartão amarelo ou vermelho. 
 
9 – Área de meta, Área penal, Área de tiro de canto e Área técnica são locais específicos de qual esporte? 
(A) Basquete. 
(B) Handebol. 
(C) Vôlei. 
(D) Futebol. 
 
10 – Observe as informações sobre provas em uma competição de natação e marque ( V ) para verdadeiro ou 
( F ) para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 
(   ) Nado livre significa que, numa prova assim denominada, o competidor pode nadar qualquer nado, exceto 
nas provas de medley individual ou revezamento medley. Nado livre significa qualquer nado diferente do 
nado de costas, peito ou borboleta. 
 
(    ) Na prova de medley individual, o nadador nada os quatros nados na seguinte ordem: borboleta, costas, 
peito e livre. Cada nado deve percorrer um quarto (1/4) da distância. 
 
(     ) Serão 4 (quatro) nadadores em cada equipe de revezamento. Estão permitidas equipes mistas. Essas 
equipes serão formadas por três (3) homens e uma (1) mulher. 
 
(A) V – F – F. 
(B) F – V – V. 
(C) V – V – F. 
(D) F – F – V. 
 
11 - A Educação Física é uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades 
expressivas corporais, como: jogo, esporte, dança e ginástica. Desse modo, estas formas configuram uma 
área de conhecimento que podemos chamar de: 
(A) atividades lúdicas. 
(B) exercícios físicos. 
(C) cultura corporal. 
(D) área esportiva. 
 
12 - As Olimpíadas são competições que integram diversas nações. Por isso, são momentos de difusão 
cultural e de múltiplas aprendizagens. Além disso, a inclusão das pessoas deficientes nesta competição se 
constitui um avanço na humanização do esporte. Considerando que os Jogos Paraolímpicos retratam um 
importante avanço nesse campo, podemos afirmar que esse evento busca: 
(A) criar um ambiente no qual todos possam se superar. 
(B) incentivar os atletas a ficarem em casa para não mostrarem suas limitações. 
(C) propiciar a prática de esportes só para pessoas que não tenham deficiência física. 
(D) diminuir a consciência pública a respeito dos direitos dos deficientes. 
 
13 - Considerando-se: “GG” para Ginástica Geral, “GCF” para Ginástica de Condicionamento Físico e “GCC” 
para Ginástica de Conscientização Corporal, leia a descrição abaixo e a correlacione corretamente: 
 
(        ) Ginástica orientada de acordo com uma população específica. 
(        ) Algumas práticas corporais milenares da cultura oriental constituem esse grupo. 
(        ) Também conhecida como ginástica para todos. 
 
A sequência correta de cima para baixo,é: 
(A) GCC, GG e GCF. 
(B) GCF, GCC e GG. 
(C) GG, GCF e GCC. 
(D) GCC, GCF e GG. 
 
 
 
 
 
 



 

14 – O futebol é um esporte de origem inglesa do século XIX. É considerado o esporte mais popular do 
mundo. Área de meta, no campo de futebol, é conhecida como: 
(A) Conhecida como marca do pênalti. Determina a distância para a cobrança de pênaltis. 
(B) Como grande área. Determina o espaço em que é permitido ao goleiro usar as mãos para defender a bola. 
(C) Pequena área. Determina os limites da cobrança de tiros-de-meta e de tiros-livres indiretos. 
(D) Linha de fundo. Delimita o espaço do campo. Quando ultrapassada sem passar pelo gol, é marcada a falta e é 
cobrado o escanteio ou o tiro-de-meta. 
 
15 – Observe a ilustração abaixo (metade da quadra de voleibol). A posição inicial de uma equipe de voleibol. 
Assinale a opção correta após a realização de seis (6) rodízios:  
 
(A) D C B 
      E F A 
 
(B) C B A 
      D E F 
 
(C) F E D 
      A B C 
 
(D) A B C 
      D E F 
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