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 JUDÔ
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. A palavra Judô significa:
a) Caminho vazio.
b) Luta livre.
c) Mãos vazias.
d) Caminho suave.
17. Não é um dos princípios do judô:
a) Cortesia.
b) Alegria.
c) Modéstia.
d) Autocontrole.
18. Baseando-se na história do judô, leia o
trecho abaixo e a seguir preencha a lacuna
corretamente.
“Durante anos, o jovem ________________ se
dedicou a fazer um estudo completo sobre as
antigas formas de autodefesa e, procurando
encontrar explicações científicas aos golpes,
baseadas em leis de dinâmica, ação e reação,
selecionou e classificou as melhores técnicas dos
vários sistemas de Ju-jutsu em um novo estilo
chamado de Judô”.
a)
b)
c)
d)

Jigoro Kano.
Tatsuo Okoshi.
Ryuso Ogawa.
Takeo Yano.

19. O primeiro Campeonato Brasileiro de Judô
foi realizado na cidade:
a) São Paulo.
b) Mogi das Cruzes.
c) Rio de Janeiro.
d) Cabo Frio.
20. Não é um fundamento técnico do Judô:

a)
b)
c)
d)

Ukemi.
Shintai.
Kiai.
Kumi-kata.

21. O nome dado ao espaço onde o judô
acontece é:
a) Kano.
b) Shiai.
c) Randori.
d) Dojô.
22. Os amortecimentos e quedas no judô são
classificados em quatro categorias. Estas
estão listadas abaixo, contudo uma delas não
está correta. Assinale-a.
a) Caídas para trás – ushiro-ukemi (sentado
e agachado).
b) Caídas para o lado – ipon-ukemi (deitado
e em pé).
c) Caídas para frente – mae-ukemi
(ajoelhado e em pé).
d) Rolamento sobre o ombro para frente –
zempô-kaeten
(várias
formas
de
execução).
23. Os deslocamentos pelo tatame poderão
acontecer de duas maneiras. Leia o trecho
abaixo e a seguir assinale a qual tipo de
deslocamento o trecho se refere.
“[...] o judoca caminha no modo normal e em
todas as direções, ou seja, um pé ultrapassa o
outro de forma sempre suave”.
a)
b)
c)
d)

Ayumi-ashi.
Kudo.
Tsugi-ashi.
Shinzetai.

24. Relacione as técnicas do judô com suas
definições.
1. Naguê-waza.
2. Katame-waza.
3. Atemi-waza.
(__) Técnicas de golpes traumáticos.
(__) Técnicas de dominar no solo.
(__) Técnicas de projetar.
a)
b)
c)
d)

1-2-3.
2-1-3.
3-2-1.
1-3-2.

25. Não é uma das técnicas de dominar no
solo:
a) Ossaecomi-waza.
b) Ashi-waza.

c) Shimê-waza.
d) Kansetsu-waza.
26. O trecho abaixo descreve uma das
principais formas da prática do judô. Leia-o e
preencha a lacuna corretamente.
“O ________ tem como objetivo perpetuar os
princípios técnicos do judô, como também manter
as tradições culturais japonesas, assim como sua
história”.
a) Kata.
b) Randori.
c) Judogui.
d) Jujutsu.
27. São consideradas três fases para a
aplicação de um ataque. Não é uma dessas
fases:
a) Kuzushi.
b) Tsukuri.
c) Kake.
d) Waza.
28. Leia o trecho abaixo e a seguir assinale a
alternativa correspondente.
“É a forma de treinamento em que o judoca faz
uma sequência de entradas de uma determinada
técnica de projeção; tem como objetivo a
automatização das entradas e aumentar a
velocidade da execução da técnica”.
a)
b)
c)
d)

Randori.
Uchicomi.
Shiai-jô.
Jita-kyoei.

29. Na aula de judô o aluno que será o
companheiro recebe o nome de:
a)
b)
c)
d)

Dan.
Tandei.
Tori.
Uke.

30. Preencha a lacuna de acordo com os
conhecimentos das técnicas do judô.
“É o treino livre em que o judoca tenta projetar
seu companheiro. No _________, ambos atacam
e defendem”.
a)
b)
c)
d)

Uchicomi.
Nague-ai.
Randori.
Ne-waza.

