ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS
PROCESSO SELETIVO e EMPREGO PÚBLICO
Edital nº 001, de 01 de novembro de 2017.

CARGO: PROFESSOR/INSTRUTOR DE KARATÊ
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas .

Anote aqui seu Gabarito.
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01. “Miar” e “convir” são exemplos de verbos:
a) Verbos defectivos unipessoais.
b) Verbos abundantes.
c) Verbos pronominais essenciais.
d) Verbos pronominais acidentais.
02. Não é uma classificação de preposição:
a) Preposições simples essenciais.
b) Preposições simples acidentais.
c) Preposições compostas ou locuções
prepositivas.
d) Preposições anômalas.
03. Corresponde a antônimos:
a) Gracejo – Chalaça.
b) Deletério – Benéfico.
c) Esmalte – Ornamento.
d) Fechar – Cerrar.
04. Em qual das alternativas o sinal que indica
crase é de uso facultativo:
a) Prefiro bife à milanesa.
b) Dirijo-me a casa.
c) Fui a Europa.
d) Volto às duas horas.
05. Em qual das alternativas a frase está
ortograficamente correta?

a) A seringa medicamentosa mostrou-se
obsoleta em caso de convulsão.

08. Em um recipiente fechado com 40 bolas,
sendo 15 bolas amarelas, 10 bolas azuis, 10
bolas brancas e 5 bolas pretas. Qual é a
probabilidade, em valor percentual, de serem
retiradas uma bola amarela e uma bola
branca, sabendo que não houve reposição
das bolas?
a) 25%.
b) 9,6%.
c) 37,6%.
d) 12%.
09. Uma caixa d’água com 2,75 metros
cúbicos de capacidade possui quantos litros?
a) 27,5 litros.
b) 275 litros.
c) 2.750 litros.
d) 27.500 litros.
10. Fabiana decidiu presentear suas filhas,
Mariana e Evelin, com o valor de R$ 400,00.
Porém o valor será dividido em grandezas
inversamente proporcionais a quantidade de
notas insuficientes que cada uma obteve
durante todo o ano letivo. Mariana obteve 6
(seis) notas e Evelin obteve 9 (nove), portanto
o valor que cada filha receberá será de:
a) R$ 190,00 e R$ 210,00.
b) R$ 150,00 e R$ 250,00.
c) R$ 140,00 e R$ 260,00.
d) R$ 160,00 e R$ 240,00.

b) A seringa medicamentoza mostrou-se
obesoleta de convussão.

c) A ceringa medicamentoza mostrou-se
obisoleta de convulção.

d) A ceringa medicamentosa mostrou-se
obisoleta de convusão.

11. Analise as assertivas abaixo e indique
a correta. De acordo com o que
expressamente prevê o artigo 12 da Lei
Orgânica Municipal de Treze Tílias/SC, é
vedado ao Município:

06. A medida do comprimento de uma quadra
qualquer é 5 metros maior que sua largura.
Sabendo que a soma de todos os lados é de
42 metros, qual é a medida de seu
comprimento e sua largura?
a) 9 e 14 metros.
b) 5 e 10 metros.
c) 10 e 15 metros.
d) 8 e 13 metros.

I-

07. Em um trajeto de 8 metros de
comprimento, um ciclista consegue realizar
todo o percurso em 30 minutos. Quanto
tempo ele levará para percorrer 44 metros?

III- criar distinções entre brasileiros ou
preferências entre si;

a)
b)
c)
d)

165 minutos.
115 minutos.
130 minutos.
150 minutos.

estabelecer cultos religiosos ou
igrejas, subvencioná-las, embaraçarlhes o funcionamento ou manter, com
eles ou seus representantes, relações
de
dependência
ou
aliança,
ressalvada, na forma da lei, e
colaboração de interesse público;

II- recusar fé aos documentos públicos;

IV- subvencionar ou auxiliar, de qualquer
forma, com recursos públicos, quer
seja pela imprensa, rádio, televisão,
serviço de alto falante, cartazes,
anúncios
ou
outro
meio
de
comunicação, propaganda político partidária ou a que se destinar a

campanhas ou objetivos estranhos à
administração e ao interesse público.
Está(ão) correta(s):
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas III e IV;
Apenas as afirmativas II e III e IV;
Apenas as afirmativas I, II e III;
Todas as afirmativas;

12. No que se refere à estabilidade do
Servidor Público Concursado, de acordo
com o que prevê o parágrafo primeiro do
art.16 da Lei Orgânica do Município,
aponte a alternativa incorreta.
“São estáveis após três anos do efetivo exercício,
os servidores nomeados em virtude de concurso
público. O servidor público estável só perderá o
cargo”:
a) em virtude de sentença judicial transitada
em julgado;
b) mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa;
c) mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
d) mediante processo administrativo que
apure falha grave na prestação do serviço
público, sendo prescindível a observância
da garantia da ampla defesa se assim
decidir o Chefe do Executivo.
13.
De acordo com as disposições
expressamente constantes no art. 135 da
Lei Complementar nº. 40/2011 (Estatuto
dos Servidores Públicos da Administração
direta, autárquica e fundacional do
Município de Treze Tílias), assinale a
alternativa correta:
Conceder-se-á licença:
Ià gestante, à lactante, à adotante e à
paternidade;
IIComo prêmio à assiduidade
IIIpara exercício de mandato classista;
IV-

para trato de assuntos particulares;

Está(ão) correta(s):
a) Apena a afirmativa I;
b) Apenas as afirmativas I e II e III;
c) Apenas as afirmativas I, III e IV;
d) Todas as afirmativas;
14- De acordo com o art. 181 da Lei
Complementar nº. 40/2011 (Estatuto dos
Servidores Públicos da Administração direta,

autárquica e fundacional do Município de
Treze Tílias), são penalidades disciplinares,
afora:
a) advertência;
b) suspensão;
c) demissão;
d) destituição.
15 - Assinale a alternativa incorreta. Sem
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentarse do serviço:
a) por um dia a cada 12 (doze meses), para a
doação de sangue;
b) para participação em júri, eleições e outras
obrigações legais.
c) por oito dias consecutivos, em virtude de
casamento;
d) por oito dias consecutivos, em virtude de
falecimento do cônjuge, companheiro, pais,
madrasta ou padrasto, filhos enteados ou irmãos;
16. Em qual década, foi realizado o primeiro
campeonato mundial de karatê, em Tóquio,
com a participação de 33 países?
a) 70.
b) 60.
c) 50.
d) 80.
17. O dojo tem em cada um de seus cantos
um significado diferente. Qual nome identifica
o local onde ficam os alunos durante os
treinamentos?
a) Shimozeki.
b) Hata.
c) Jokezi.
d) Shimoza.
18. A história deste mestre se confunde com a
própria história do Karate, por isso a ele é
creditado o título de “Pai do Karate Moderno”,
devido aos seus esforços em divulgar essa
arte para o mundo. Trata-se do mestre:
a)
b)
c)
d)

Rokuro Yashiro.
Gichin Funakoshi.
Azato Kenoshi.
Hoan Kosugi.

19. O lugar onde se pratica Artes Marciais é
denominado “Dojo”, esta palavra foi
emprestada do Zen Budismo, que significa:
a)
b)
c)
d)

Local de aprendizado.
Lugar de iluminação.
Paz interior.
Evolução espiritual.

20. A maneira correta de cumprimentar no
dojo, que é uma demonstração tradicional de
cortesia, é partindo-se da posição natural,
curvar o corpo apenas em 30º e segurá-lo por
meio segundo e retornar à posição ereta. Em
qual situação abaixo não se deve acontecer o
cumprimento?
a)
b)
c)
d)

Quando entramos ou saímos do dojo.
No início e final do kata.
Quando o professor entra ou sai do dojo.
No início e final de um Shishi no Kon.

21. Analise o trecho e assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna:
Enquanto o kiai é a verbalização da energia
interior, o _________ é a expressão física
(corporal) dessa fonte vital que num momento
aflora do ser, com pausada força irrefreável ou
com extraordinária violência.
a)
b)
c)
d)

Kumite.
Kime.
Kanku.
Kushin.

22. Qual o nome do golpe de soco identificado
pela imagem abaixo?

d) Federação Brasileira de Karate.
24. A pontuação de um Waza-ari é atribuído
para:

a) Chutes Jodan.
b) Qualquer técnica pontuável realizada
sobre um oponente caído.

c) Chutes Chudan.
d) Qualquer golpe de punho.
25. Distanciamento também está relacionado
ao ponto no qual a técnica é completada no
alvo ou próximo dele. Pode se considerar que
têm distancia correta um soco ou chute que
chega a um toque superficial e:

a)
b)
c)
d)

5 cm apenas do rosto.
7 cm do rosto, cabeça ou pescoço.
5 cm do rosto, cabeça ou pescoço.
7 cm apenas da cabeça ou pescoço.

26. Em competição nas categorias Cadete e
Junior não se permite nenhum contato no
rosto, cabeça e pescoço, exceto um toque
muito leve (skintouch) para os chutes Jodan,
e a distância para pontuar é aumentada para:

a)
b)
c)
d)

10 cm.
08 cm.
12 cm.
11 cm.

27. Qual o nome do golpe
identificado pela imagem abaixo?

a)
b)
c)
d)

de

chute

Haishu-uti.
Yama-zuki.
Ura-zuki.
Shuto-uti.

23. O primeiro campeonato brasileiro de
karate foi realizado na cidade do Rio de
Janeiro, no início de dezembro de 1969 e teve
a participação dos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Bahia e Distrito Federal. A
entidade dirigente da modalidade na época
era:

a) Confederação Brasileira de Pugilismo,
através do seu Departamento de Karate.
b) Confederação Brasileira de Judô, através
do seu Departamento de Karate.
c) Confederação Brasileira de Karate

a)
b)
c)
d)

Hiza-gueri.
Mawashi-gueri.
Ushiro-gueri.
Mikazuki-gueri.

28. Sobre o Karate nos Jogos Olímpicos é
incorreto afirmar:

a) Existe uma única federação mundial
oficial que é reconhecida pelo COI, que é
a WKF (Federação Mundial de Caratê).
b) O Karate foi incluso nos Jogos Olímpicos
do Japão em 2020.
c) O COI aceitará até quatro federações que
regulamentam o caratê em cada país que
participará dos Jogos Olímpicos.
d) Dentre as oito categorias olímpicas, seis
são do kumitê, a luta tradicional.
29. Analise o trecho e assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna:
Um exemplo de ____________é a situação em
que o competidor realiza um ataque sem atentar
para a sua segurança pessoal. Alguns
competidores se lançam contra seu oponente de
tal forma que ficam impossibilitados de bloquear
um contra-ataque. Tais ataques abertos
constituem no ato citado e não podem pontuar.

a)
b)
c)
d)

JOGAI.
KEIKOKU.
MUBOBI.
SHIKKAKU.

30. A faixa roxa (Murasaki Obi) é:

a)
b)
c)
d)

1º Kyu (Ichi kyu)
2º Kyu (Nikyu).
3º Kyu (Daidaiiro obi).
4º Kyu (Go Kyu).

