
1 

 

 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES 

PROCESSO SELETIVO– EDITAL 002/2020 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

EDUCADOR FÍSICO 

  Este caderno de questões está constituído de 25 questões: 
  Língua Portuguesa: 05  Matemática : 05 Informática : 05 Especificas da Assistência Social: 10 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 1h30 (uma hora e trinta minutos) do 
início da prova. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado.  

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

 
Destaque aqui 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES 
EDUCADOR FÍSICO 
 
Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA  

   
1)Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
classificadas como paroxítonas. 
a) amáveis, cantaríeis, vôlei, réptil, órfã, bênçãos. 
b) tônico, cantaríeis, oxítona, éter, sílaba, sofá. 
c) sofá, céu, chapéus, cantaríeis, réptil, órfã. 
d) Nenhuma das alternativas 
  
2)No trecho, “Se os amigos não merecem uma certa 
cordialidade”, se o verbo merecer for conjugado no 
Pretérito mais-que-perfeito do indicativo, teremos a 
seguinte oração: 
a)Se os amigos não mereceram uma certa cordialidade. 
b)Se os amigos não merecerão uma certa cordialidade. 
c)Se os amigos não mereceriam uma certa cordialidade. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
3)Sobre os Pronomes utilizados na Língua 
Portuguesa, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 
assinale a alternativa que traz a sequência CORRETA: 
(__) Os pronomes demonstrativos são utilizados 
para indicar a posição de algum elemento em relação 
à pessoa seja no discurso, no tempo ou no espaço. 
(__) Pronomes impessoais são empregados na 3ª 
pessoa do discurso, o próprio nome já indica que os 
pronomes indefinidos substituem ou acompanham o 
substantivo de maneira vaga ou imprecisa. 
(__) Os pronomes interrogativos se referem a um 
termo já dito anteriormente na oração, evitando sua 
repetição. 
a)V – V – F. 
b)F – V – V. 
c)F – F – V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
Leia o poema abaixo, de Carlos Drummond de 
Andrade, para responder às questões 3 e 4: 
 
Por muito tempo achei que a ausência é falta. 
E lastimava, ignorante, a falta. 
Hoje não a lastimo. 
Não há falta na ausência. 
A ausência é um estar em mim. 
E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus 
braços, 
que rio e danço e invento exclamações alegres, 
porque a ausência, essa ausência assimilada, 
ninguém a rouba mais de mim. 
Fonte: http://www.citador.pt/poemas/ausencia-carlos-
drummond-de-andrade 
 
4)Com base na leitura do poema “Ausência”, de 
Carlos Drummond de Andrade, é possível afirmar: 
I)O eu-poético acreditou durante um tempo que 
ausência era sinônimo de falta, ou seja, um vazio 
constante. 
II)No presente, o sujeito poético não lastima a falta, já 
que, por ser mais maduro e, consequentemente, mais 
sábio, aprendeu a superá-la. 
III)O sujeito poético aprendeu, com o passar do tempo, 
que a ausência, na verdade, não pode ser sinônimo de 
falta, uma vez que faz parte dele. 
IV)O eu-poético decide, por fim, acolher a ausência 
com certa alegria. 
É CORRETO o que se afirma em: 

 
a)II, III e IV. 
b)I, II e IV. 
c)I, III e IV. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
5)No verso “porque a ausência, essa ausência 
assimilada”, o termo em destaque poderia ser 
substituído, sem prejuízo de sentido, por: 
a)comparada 
b)incorporada 
c)digerida 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

6)A equação 3 + 2(3 . 5) -1 é igual a:  
a) 32 
b) 31 
c) 30 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
7)A aresta da base de uma pirâmide regular de base 
quadrada é 6 e sua aresta lateral mede 10, o volume 
dessa pirâmide é de:  
a)120 
b) 20 
c) 12 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
8)João e Maria estão participando das competições 
anuais de cortes de corda. Sabendo que o 
campeonato é em dupla e que o comprimento total da 
corda é de 120 metros, temos que João leva 10 
minutos para cortar 40 metros, enquanto Maria corta a 
mesma quantidade em 15 minutos, entendendo o 
tempo de corte de cada um dos participantes, após 25 
minutos de competição, os dois juntos cortando o 
restante da  corda levam quanto tempo para terminar? 
a) 8 minutos 
b) 10 minutos 
c) 6 minutos 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9)Dada as figuras semelhantes abaixo: 

  
O valor do segmento DA é igual a: 
a) 3 
b) 2 
c) 2,83 
d) Nenhuma das alternativas 
 

http://www.citador.pt/poemas/ausencia-carlos-drummond-de-andrade
http://www.citador.pt/poemas/ausencia-carlos-drummond-de-andrade
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10) Sobre os ângulos abaixo:  

 
Podemos afirmar que: 

 
a) 𝛼 + 𝛽 = 180º 

b) 𝛼 − 𝛽 = 180º 

c) 𝛼 ⋅ 𝛽 = 180º 
d) Nenhuma das alternativas 
 
INFORMÁTICA 

 
11)Qual das alternativas a seguir é um Hardware 
ligado, diretamente, a placa mãe, ou seja, que NÃO 
precisa de cabos para fazer essa ligação? 
a) HD. 
b) Memória. 
c) Fonte de alimentação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12)Os tipos de hardware que recebem dados do 
computador são conhecidos como hardwares de: 
a) Saída. 
b) Entrada. 
c) Transição. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
13)Os softwares são divididos em algumas categorias. 
Das alternativas a seguir, um software do tipo básico é 
o: 
a) Microsoft Word. 
b) Sistema operacional. 
c) Photshop. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14)Um programa é software livre se os usuários 
possuem as quatro liberdades essenciais. Qual das 
alternativas a seguir NÃO é uma dessas liberdades 
essenciais? 
a) A liberdade de estudar como o programa funciona. 
b) A liberdade de executar o programa como você desejar. 
c) A liberdade de distribuir cópias somente das versões 
originais do programa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15)Baseado em conhecimentos acerca de rede de 
computadores e suas classificações. Qual das 
alternativas a seguir NÃO pode ser considerada uma 
classificação de arquitetura de rede? 
a) Ethernet. 
b) DSL. 
c) X.25. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
ESPECIFICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
16)Complete a lacuna a seguir: A ____________ realiza 
serviços, programas e projetos de prevenção de risco 
e assistência básica para pessoas em situação de 
risco ou vulnerabilidade social. 
a) Proteção da  Assistência Social 
b) Proteção Social Básica  
c)  Proteção Social Especial 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17) Conforme o  Sistema Único de Assistência Social 
(Suas)  sobre os Benefícios Assistenciais é CORRETO 
afirmar: 
a) São prestados a públicos específicos de forma 
integrada aos serviços, contribuindo para a superação de 
situações de vulnerabilidade.  
b) São ações, tendo por objetivo garantir a proteção social 
à família, à infância, à adolescência, à velhice; amparo a 
crianças e adolescentes carentes. 
c)São destinados a famílias e indivíduos que já se 
encontram em situação de risco e que tiveram seus 
direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, 
abuso sexual, uso de drogas, entre outros. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18)  De acordo com o Código de Ética Profissional – 
Resolução CONFEF nº 307/2015, Art. 6º - São 
responsabilidades e deveres do Profissional de 
Educação Física: Assinale a alternativa CORRETA 
referente algumas responsabilidades e respeito  do 
artigo citado acima: 
a)  assegurar a seus beneficiários um serviço profissional 
seguro, competente e atualizado, prestado com o máximo 
de seu conhecimento, habilidade e experiência; elaborar o 
programa de atividades do beneficiário em função de suas 
condições gerais de saúde. 
b) atuar  dentro das especificidades do seu campo e área 
do conhecimento, no sentido da educação e 
desenvolvimento das potencialidades humanas, daqueles 
aos quais presta serviços; valorizar a identidade 
profissional no campo das atividades físicas, esportivas e 
similares. 
c) comprometer- se  com a preservação da saúde do 
indivíduo e da coletividade, e com o desenvolvimento 
físico, intelectual, cultural e social do beneficiário de sua 
ação; integrar com o trabalho de profissionais de outras 
áreas, baseada no respeito, na liberdade e independência 
profissional de cada um e na defesa do interesse e do 
bem-estar dos seus beneficiários. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
19) Com base no Código de Ética Profissional – 
Resolução CONFEF nº 307/2015,  Art. 11 - As 
condições para a prestação de serviços do 
Profissional de Educação Física serão definidas 
previamente à execução, de preferência, por meio de 
contrato escrito e, com pertinência na legislação 
vigente, sua remuneração será estabelecida em 
função dos seguintes aspectos: Analise as afirmativas 
abaixo sobre o artigo citado acima: 
I-  a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade 
do serviço a ser prestado. 
II - o tempo que será consumido na prestação do 
serviço. 
III- o respeito à ética nas diversas atividades 
profissionais. 
VI - a sustentabilidade do meio ambiente. 
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V- a competência e o renome do Profissional. 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
a)I, II, IV e V. 
b)II , III , IV e V. 
c)I, II e V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
20)Mediante as  Orientações Técnicas Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS, a 
matricialidade sociofamiliar se refere a: 
a) Centralidade da família como núcleo social fundamental 
para a efetividade de todas as ações e serviços da política 
de assistência social. 
b) Centralidade do território familiar  como fator 
determinante para a compreensão das situações de 
vulnerabilidade e risco sociais, bem como para seu 
enfrentamento. 
c) Centralidade de ação de prevenção ou enfrentamento 
das situações de vulnerabilidade e risco social, bem como 
de identificação e estímulo das potencialidades presentes 
no território familiar. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
21)Considerando a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais,  o  serviço de proteção social 
especial para pessoas com deficiência, idosas e suas 
famílias tem  a finalidade de promover a autonomia, a 
inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas participantes, possuindo com recursos 
materiais: 
a) Materiais pedagógicos, culturais e esportivos. 
b) Material permanente e material de consumo necessário 
para o desenvolvimento do serviço alimentos, artigos de 
higiene, dentre outros, estrutura para guarda de pertences 
e de documentos. 
c) Transporte e materiais socioeducativos: pedagógicos, 
lúdicos, culturais e esportivos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22) Relevante ao  Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Art. 53. A criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 
de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania 
e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes: 
Complemente o Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do______________, bem 
como participar da definição das propostas 
educacionais. 
a) atendimento educacional 
b) processo pedagógico 
c) direito de organização dos  critérios avaliativos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23) Os serviços ofertados pelo Centro de Referência 
Especializados de Assistência Social CREAS devem 
propiciar acolhida e escuta qualificada, visando, 
dentre outros aspectos: Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Ao fortalecimento da função protetiva da família. 
b) Ao exercício do protagonismo e da participação social. 
c) À prevenção de agravamentos e da institucionalização. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
24) De acordo coma Lei Orgânica da Assistência 
Social . Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993. Art. 2

o
  A 

assistência social tem por objetivos: Analise os 
contextos abaixo a respeito do artigo citado : 

[1] A  vigilância socioassistencial, que visa a analisar 
territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 
nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 
vitimizações e danos. [2] A  defesa de direitos, que 
visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto 
das provisões socioassistenciais. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os dois contextos estão corretos. 
b)Apenas o primeiro contexto está correto. 
c)apenas o segundo contexto está correto. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
25) Com base na coma Lei Orgânica da Assistência 
Social . Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993, complete 
o    Art. 21. O benefício de prestação continuada deve 
ser revisto a cada _____________para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram origem.  
a) 1 (um) ano 
b) 3 (três) anos 
c) 2 (dois) anos 
d)Nenhuma das alternativas. 
 


