Inscrição

Nome do Candidato

Prefeitura Municipal
de Silveiras

Caderno
de Prova

Data 20/11/2022

2h00 de duração
30 questões

Cargo: Professor de Ed. Básica II – Educação Física

INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, preferencialmente com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o
GABARITO OFICIAL, sem cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal.
- Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
-

Ao entregar a prova o candidato deverá deixar o prédio e não poderá utilizar os sanitários.

Gabarito Provisório
1)

6)

11)

16)

21)

26)

2)

7)

12)

17)

22)

27)

3)

8)

13)

18)

23)

28)

4)

9)

14)

19)

24)

29)

5)

10)

15)

20)

25)

30)
AGIRH – Assessoria e Gestão Integrada
em Recursos Humanos S/C Ltda
Email: contato@agirh.org
http://www.agirh.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
Concurso Público 01/2022
Cargo: Professor de Educação Básica II – Educação Física
PORTUGUÊS
Leia o poema “Motivo” da autora Cecília Meireles e responda as questões 1 e 2

Motivo
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada.
1-Julgue as seguintes afirmativas:
I. O recurso da antítese traz a ideia de existencialismo no poema.
II. O uso de rimas misturadas não acrescenta musicalidade ao poema.
III. O uso constante do tempo presente do indicativo no poema pretende evocar
o aqui e o agora.
IV. O poema "Motivo" não é um exemplo de metalinguagem.
São verdadeiras as afirmativas:
a) II e IV.
b) I, III e IV.
c) I, II e III.
d) I e III.
2-Sobre o poema:
I. Para o eu lírico escrever e viver eram verbos que se misturavam: viver era
ser poeta e ser poeta era viver
II. Para a autora ser poeta era parte de sua identidade e era uma condição
essencial para a sua vida , é o que se constata especialmente no verso: "Não
sou alegre nem sou triste: sou poeta".

III. O poema é existencialista e trata da brevidade da vida, muitas vezes com
certo grau de tristeza, apesar da extrema delicadeza.
IV. Os versos são construídos a partir de antíteses, ideias opostas (alegre e
triste; noites e dias; desmorono e edifico; permaneço e desfaço; fico e passo).
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) todas as afirmativas estão corretas.
3-Em qual alternativa ocorre o uso indevido da crase de acordo com a norma
padrão?
a) A missa começa às 19h.
b) Nossa família foi à Bahia muitas vezes.
c) Ela está trabalhando sem parar desde às 7h.
d) A máquina de lavar quebrou, por isso estou lavando roupa à mão.
4-Sobre o uso do “porquê”, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Qual o por que da sua revolta?
b) Por que não veio?
c) Ela não foi à escola porque estava chovendo.
d) Ela não veio por quê?
5-“Este é bônus para ______ receber sozinho, sem que se repartam as
comissões entre ________” Completa corretamente as lacunas:
a) mim, eu e tu.
b) eu, mim e ti.
c) mim, mim e ti.
d) eu, eu e ti.
6-Em qual afirmativa a palavra em destaque está empregada incorretamente?
a) Durma cedo, senão acordará cansado amanhã.
b) Estava mau humorado, por isso chorou.
c) Disse que há cinco anos, ganhou no bingo.
d) De hoje a três meses, pedirei um novo empréstimo.
7-O adjetivo – que acompanha o substantivo, indicando qualidade – pode
desempenhar várias funções nas sentenças. Assinale a afirmativa
INCORRETA:
a) Na sentença: “A conferência internacional reuniu representantes de países
pobres e de países ricos.”, “pobres” e “ricos” são adjetivos que indicam
característica ou qualidade.
b) Na sentença: “Robin Hood roubava o dinheiro dos ricos e entregava aos
pobres.”, “ricos” e “pobres” funcionam como substantivos.
c) Na sentença: “João era um garoto tímido e falava baixo.”, “tímido” indica
característica, mas “baixo” torna-se um advérbio ligado à ação de falar.
d) Na sentença: “João era um garoto tímido e baixo.”, tímido e baixo funcionam
como substantivos.

8-São Paulo gigante, torrão adorado
Estou abraçado com meu violão
Feito de pinheiro da mata selvagem
Que enfeita a paisagem lá do meu sertão
Tonico e Tinoco, São Paulo Gigante
Julgue as seguintes afirmativas:
I. Para se contrapor às características da metrópole caracterizada pelo
“concreto”, o autor utiliza a palavra “sertão” como uma metáfora para identificar
o interior do Brasil.
II. Ao mencionar o material de que é feito o violão, o poeta se remete à
simplicidade do povo do interior que usa os recursos de que dispõe para
desenvolver uma cultura popular representativa do meio a que pertence.
III. O poeta usa o termo “sertão” para descrever a paisagem e a vegetação
típicas do Nordeste brasileiro, identificando o pinheiro como vegetação típica
do sertão.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
9-Assinale a afirmativa na qual a partícula “que” está sendo usada como
preposição:
a) Apressava o passo, que ora desacelerava.
b) Que esperto!
c) Ele teve que fugir.
d) Quê! Sua esposa fugiu?
10-Na sentença: “Compôs-se um novo poema parnasiano.” A palavra “se”
desempenha qual função?
a) pronome reflexivo.
b) construção de voz passiva.
c) construção de sujeito indeterminado.
d) conjunção subordinativa condicional.

CONHECIMENTOS GERAIS
11-De acordo com o IBGE, qual o bioma de Silveiras?
a) Mata Atlântica.
b) Sistema Costeiro- Marinho.
c) Mata Campeira.
d) Mata Amazônica.
12-Dentre as atrações turísticas de Silveiras, encontram-se as praças:
a) do Tropeiro, da Bocaina, da Madre Santa.
b) do Chafariz, da Cascata, das Sapucaieiras.
c) do Paraitinga, do Largo, do Cedro.
d) do Ronco D’água, Guajupiá, Santa.

13-São festividades ocorridas em Silveiras:
a) semana da arte, rodeio e torneio leiteiro, festa nacional do tropeiro, festival
da içá.
b) folia de reis, congada, círio de nazaré, festa do peão.
c) cavalhadas, lavagem do Bonfim, fogaréu, festival gastronômico de Silveiras.
d) romaria de finados, natal luz, festival de comidas de boteco, festival de
música erudita.
14-Assinale, abaixo, alternativa que indica um dos símbolos do Município de
Silveiras, conforme a Lei Orgânica do Município.
a) Hino
b) O dia 28 de fevereiro.
c) Sinete.
d) Praça Padre Antônio Pereira de Azevedo
15-De acordo com a Lei Orgânica do Município, em regra, a alienação de bens
imóveis municipais dependerá de
I. Prévia avaliação.
II. Autorização legislativa.
III. Despacho do Prefeito
IV. Licitação.
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I, II e IV.
16-O aumento ________________ levou a inflação britânica a uma máxima de
41 anos, de acordo com dados publicados um dia antes de o ministro das
Finanças, Jeremy Hunt, anunciar altas de impostos e cortes de gastos para
controlar os preços. Os preços ao consumidor subiram 11,1% nos 12 meses
até outubro, o maior aumento desde outubro de 1981 e um grande salto ante a
taxa de 10,1% em setembro, disse o Escritório de Estatísticas Nacionais dia
16/11/2022. Completa corretamente a lacuna:
a) do valor do petróleo e do gás natural.
b) das contas de energia e dos preços dos alimentos.
c) do valor do dólar e dos produtos importados.
d) das contas de saúde e educação.
17-São atrações turísticas de Silveiras, EXCETO:
a) portal do tropeiro, rancho do tropeiro, cadeia pública.
b) memorial dos tropeiros, espaço cultural Nene Emboava, praça matriz.
c) igreja de Nossa Senhora da Conceição, parque da cascata, capela de São
Benedito.
d) cachoeira Alto da Nascente, pedra do Baú, cemitério das areias.
Responda as próximas 02 questões sobre segurança da internet
18-Um usuário de computador recebeu um Email de uma empresa solicitando
a confirmação de seus dados pessoais, ao acessar o site o usuário verificou
que o mesmo possuía o mesmo layout do site original, porém se tratava de

imitação da página real da empresa. Esse usuário foi vítima de uma tentativa
conhecida como:
a) trojan.
b) ransomware
c) phishing
d) spam
19-__________são aplicativos que ficam em execução em um determinado
computador para monitorar todas as entradas do teclado. Foram criados para
ações legais, entretanto hackers passaram a usá-los com fins ilícitos, se
utilizando do programa que fica em execução na máquina em segundo plano
sem ser percebido, gravando tudo que for digitado inclusive senhas e dados
bancários. Esses aplicativos são conhecidos como:
a) keylogger
b) worm
c) adware
d) rootkit
20-O Microsoft Word possui a função de “quebras de seção” muito utilizada em
determinadas formatações de documentos. São tipos disponíveis de “quebras
de seção” do Microsoft Word, EXCETO:
a) Próxima página
b) Contínuo
c) Página par
d) Interrupta

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

21-De acordo com a Lei 9394/96, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social.
b) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência, dentre outras, de promover medidas
de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência,
especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas.
c) Os docentes incumbir-se-ão de, dentre outros, estabelecer estratégias de
recuperação para os alunos de menor rendimento.
d) Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio
devem ter base nacional comum, sem indicação de complementos.
22-De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue as
seguintes afirmativas:
I. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem
como participar da definição das propostas educacionais.
II. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de
estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização,
prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas.

III. Compete exclusivamente ao poder público recensear os educandos no
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar pela freqüência à escola.
IV. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão
a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e
de lazer voltadas para a infância e a juventude.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
23-De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, pode-se afirmar que:
a) O movimento humano se limita a um deslocamento espaço-temporal de um
segmento corporal ou de um corpo todo.
b) A ginástica geral, também conhecida como ginástica para todos, reúne as
práticas corporais que têm como elemento organizador a exploração das
possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o
compartilhamento do aprendizado e, principalmente, a competitividade.
c) As práticas corporais devem ser abordadas como fenômeno cultural
adinâmico, uniformizado, unidimensional, singular e contraditório.
d) As práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção.
24-“As ações musculares ________, denominadas também como alongamento
ativo, ocorrem quando o torque produzido pelo músculo é ________ do que o
da resistência externa, levando ao seu alongamento.” Preenche corretamente
as lacunas, respectivamente:
a) excêntricas; menor.
b) excêntricas; maior.
c) concêntricas; menor.
d) concêntricas; maior.
25-O reconhecimento da Roda de Capoeira, pela Unesco, é uma conquista
muito importante para a cultura brasileira. Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Originada no século XVII, em pleno período escravista, a capoeira
desenvolveu-se como forma de sociabilidade e solidariedade entre os africanos
escravizados, estratégia para lidarem com o controle e a violência.
b) Na capoeira angola, o ritual é aberto com um cântico em forma de lamento,
chamado ladainha.
c) Na capoeira regional de Mestre Bimba o que abre as rodas são quadras
musicais que também são respondidas pela audiência da roda e têm estrutura
semelhante aos corridos.
d) Nos dias atuais, a capoeira se caracteriza como um esporte que trabalha
essencialmente fins estéticos e sociais, desconsiderando musicalidade e o
ritmo.
26-Sobre o desenvolvimento motor, pode-se afirmar que:
a) O desenvolvimento na infância é marcado por mudanças incrementais
irregulares nos domínios cognitivos, afetivo e motor.
b) A taxa de crescimento acelera-se ao longo de todo o início da infância.

c) Em geral, a atividade física tem efeito negativo sobre o crescimento, exceto
nos casos de níveis excessivos de exercícios.
d) O desenvolvimento da competência motora no início da infância é importante
para o engajamento na atividade física e para a formação de percepções
positivas da competência motora ao longo da infância e da adolescência.
27-Julgue as seguintes afirmativas sobre a prática de esportes:
I. O esporte não é educativo por natureza. É preciso uma intervenção
pedagógica adequada para que o ensino desta prática corporal (ou qualquer
outra) assuma esse caráter.
II. A competição pode despertar problemas presentes em outras manifestações
esportivas, como o reforço à masculinidade hegemônica, a maior aceitação das
transgressões ao jogo limpo na medida em que se avança na temporada ou
mesmo a justificativa de que os alunos mais habilidosos joguem mais tempo
para assegurar a vitória.
III. As possíveis tensões criadas pela participação no campeonato devem ser
tomadas como uma boa oportunidade de colocar em discussão os sentidos que
o esporte pode ganhar em diferentes contextos e o direito dos jogadores a
participar dessa prática social, independentemente de suas características e
habilidades esportivas.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
28-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre futebol:
a) Caracteriza-se pela necessidade permanente de tomar decisões, em função
das situações que surgem nas partidas. Logo, o jogador precisa processar a
informação de forma rápida, não bastando ao praticante saber executar
perfeitamente os gestos técnicos, se não souber optar pela melhor alternativa.
b) A capacidade física, o sistema de jogo, a estratégia, as combinações táticas,
a capacidade volitiva, a habilidade técnica e a tática individual são elementos
do desempenho esportivo envolvidos.
c) O passe com a parte interna do pé é o gesto motor mais utilizado em um
jogo, não sendo o único. Lançamentos com o peito do pé são comuns, ao
contrário de chutes de ‘três dedos’ ou ‘trivela’, que são menos usuais.
d) O quarto árbitro deve indicar o tempo adicional mínimo decidido pelo árbitro
no final do último minuto de cada período de jogo. O tempo adicional pode ser
aumentado ou reduzido pelo árbitro.
29-No manejo de bola durante o jogo de handebol, é permitido:
a) Lançar, agarrar, parar, empurrar ou golpear a bola usando as mãos (abertas
ou fechadas), braços, cabeça, tronco, coxas e joelhos.
b) Segurar a bola durante, no máximo 5 (cinco) segundos, exceto quando ela
estiver em
contato com o solo.
c) Manter a bola em posse sem realizar nenhuma tentativa reconhecível de
ataque ou arremesso à baliza.

d) Atrasar repetidamente a execução de um tiro de saída, tiro livre, tiro lateral
ou tiro de meta de sua própria equipe.
30-Em casos de ferimentos e hemorragias, é INCORRETO afirmar que:
a) Nos ferimentos penetrantes, o objeto pode ficar cravado sobre a região
lesionada, não devendo ser retirado no local do acidente pois a lesão pode ser
agravada.
b) Se o atendimento de primeiros socorros em ferimentos não conter os danos
e o sangramento se tornar maciço, o organismo pode apresentar dificuldades
para compensar com eficiência e rapidez esse distúrbio, tornando essa
emergência potencialmente fatal.
c) Em caso de hemorragia externa deve-se expor o ferimento para melhor
visualização, retirar o excesso de roupas da vítima que possam atrapalhar.
d) Em caso de hemorragia externa, aplicar curativo compressivo sobre a ferida
utilizando compressa de gaze estéril embebida em solução alcoólica.

