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CARGO: AUXILIAR DE TÉCNICO DE ESPORTES 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (Matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto apresentado a seguir será subsídio para as questões 1 a 4:  

Âmago 

Ana Vilela 

Sempre existiu num combate constante 

  

Da cor que é dor de viver sem poder se amar 

 

Nunca foi apresentada ao sossego 

E amanheceu a vida em desespero 

Quando a falta de vida já se fez presente 

Na hora em primeiro se espera o viver 

 

Mas guarda o amor 

No âmago de um peito que arde em dor 

 

Já viu o mundo com os olhos do medo 

Quando guardou sua dor em segredo 

Numa redoma de vidro que corta-lhe 

A alma e o peito cansados de se isolar 

 

Se acostumou a aceitar a metade 

De todo amor que merece em verdade 

Sem se dar conta que só cabe a ela aceitar 

O amor que ela mesma julgar merecer 

 

Mas mesmo a sofrer 

Entende que a dor também faz crescer  

 

1 - No texto, as palavras: a dor, a vida e a alma podem ser agrupadas e classificadas como 

substantivos femininos.  Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos que classificam-se 

como substantivos femininos: 

a) alface – cal - canção 

b) guaraná – dó – canção  
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c) casebre – fadiga – horizonte  

d) casa – dó – cadeira  

e) salsa – alface - leopardo 

2 - Assinale a alternativa na qual as palavras apresentadas possuem o mesmo som da letra x 

manifestado nos vocábulos: existiu e reflexo, respectivamente:  

a) executivo - experiente 

b) táxi – reflexo  

c) executivo – táxi  

d) exceção - exilado 

e) exilado - xadrez 

3 - A língua portuguesa possui dez classes de palavras e cada uma exerce uma função diferente na 

frase, no texto, na oração... Observe as palavras em destaque e a aplicação nesse contexto  e assinale 

a alternativa que nomeia, respectivamente,  a classificação desses vocábulos: 

I - Com seu reflexo no espelho brilhante. 

II - Já fixado no quarto vermelho. 

a) Advérbio - substantivo 

b) Adjetivo - adjetivo 

c) Adjetivo - substantivo 

d) Pronome - Substantivo 

e) Adjetivo - Pronome 

4 - Com relação a acentuação, a palavra âmago classifica-se como:  

a) uma paroxítona com acento agudo 

b) uma oxítona com acento circunflexo 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 10/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

5 
 

c) uma proparoxítona com acento agudo 

d) uma paroxítona com til 

e) uma proparoxítona com acento circunflexo 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - Classifique em verdadeiras (V) ou falsas (F) cada uma das proposições abaixo: 

   

   

   

   

A sequência correta nessa ordem é: 

a) V V V V 

b) V V F V 

c) V V F F 

d) F V V V 

e) V F F V 

 

6 - Duas amigas foram ao supermercado comprar doces para a Páscoa. Uma delas comprou dois ovos 

de Páscoa e 5 caixas de bombons e pagou no total R$ 101,00 e a outra comprou quatro ovos de 

páscoa e uma caixa de bombons e pagou no total R$ 121,00. O valor unitário dos ovos de Páscoa e 

das caixas de bombons são respectivamente: 

a) R$ 30,00 e R$ 8,20 

b) R$ 29,00 e R$ 5,00 

c) R$ 9,00 e R$ 28,00 

d) R$ 5,00 e R$ 29,00 

e) R$ 28,00 e R$ 9,00 
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7 - A área de um triângulo retângulo mede . Um dos catetos forma com a hipotenusa um 

ângulo de . A soma das medidas dos catetos é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Considerando a faixa etária de uma população é possível dividir a população em três faixas: os 

jovens, que compreendem do nascimento até 14 anos; os adultos, dos 15 anos até 59 anos; e os 

idosos, dos 60 anos em diante. Observando o infográfico apresentado é CORRETO afirmar que: 

 

a) A minoria da população de Seara pertence a faixa etária dos adultos. 

b) A maioria da população de Seara pertence a faixa etária dos jovens. 

c) A maior parcela da população de Seara é compreendida por adultos. 

d) No município de Seara há menos jovens do que idosos. 

2 
 2   

1  3  

1  2 
 2   

3  
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e) Em uma escala crescente os idosos ocupam a segunda classificação. 

9 - Em dezembro de 2017 o Município de Irani perdeu uma das suas grandes figuras. Historiador, 

compositor, professor e pesquisador também incentivou a criação de museus e a manutenção do 

cemitério onde estão sepultados os corpos de pessoas influentes na época da guerra em Irani. O 

historiador foi um dos maiores pesquisadores sobre Guerra do Contestado, um dos episódios mais 

sangrentos de Santa Catarina. Se não bastasse escreveu músicas, montou encenações teatrais, 

incentivou os estudiosos e, principalmente, fez palestras frequentes para crianças e jovens, sempre 

com seu acordeon, falando das lutas, dos valores e da vida pura dos caboclos expulsos de suas terras.  

Fonte: G1 de 28/12/2017 ( Adaptado) 

A reportagem está se referindo a: 

a) José Maria 

b) Vasconcelos de Morais 

c) Vicente Telles 

d) José Fabricio das Neves  

e) Vicente dos Anjos 

10 - Antes das pontes Hercílio Luz, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, a cidade de Florianópolis 

mantinha um estilo bastante provinciano e simples. O deslocamento de pessoas e veículos entre ilha e 

continente era feito apenas através de balsas e pequenas embarcações, dificultando a mobilidade, o 

abastecimento e o desenvolvimento da cidade. Com a modernização do transporte terrestre, 

predominante no início do século XX, tornou-se fundamental a criação de uma nova e prática forma 

de travessia. Assim começaram a surgir as três pontes que salvaram o destino de Florianópolis como 

capital de Santa Catarina. Com relação as pontes que ligam a capital catarinense ao continente é 

INCORRETO afirmar: 

a) Inicialmente chamada de Ponte da Independência, teve seu nome mudado para Ponte 

Hercílio Luz após a morte de seu idealizador. Hercílio Luz morreu em 1924, doze dias após 

atravessar uma réplica de madeira, construída especialmente para o ato simbólico. 

http://www.nossahercilioluz.com.br/noticias/detalhes.aspx?noticia=64826
http://www.nossahercilioluz.com.br/noticias/detalhes.aspx?noticia=64826
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b) Com capacidade inicial para 60 mil veículos diários, a ponte Colombo Salles foi inaugurada 

março de 1975 e até hoje funciona para desafogar o tráfego de Florianópolis. Ela possui 1.227 

metros de extensão, contendo quatro pistas no sentido continente. 

c) A ponte Pedro Ivo foi a ligação entre a Ilha e Continente que levou mais tempo para ser 

construída, nove anos. Assim como as outras duas pontes da cidade, seu nome é uma 

homenagem a um governador, Pedro Ivo Campos, falecido durante o mandato, também antes 

da inauguração da ponte.  

d) A ponte Pedro Ivo Campos possui  mais de 1.000 metros em seu  comprimento total.   

e) A ponte Hercílio Luz é uma das maiores pontes pênseis do mundo e a segunda maior do 

Brasil, perdendo apenas pela Ponte Pênsil Affonso Penna localizada na divisa dos estados 

brasileiros de Goiás com Minas Gerais.  

Fonte: http://nossahercilioluz.com.br/as-tres-irmas-saiba-mais-sobre-as-pontes-de-florianopolis 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE TÉCNICO DE ESPORTES 

11 - Onde foi e em que ano o TAEKWONDO teve sua primeira demonstração em Jogos Olímpicos, 

não como modalidade oficial.  

a) Atlanta em 1996; 

b) Londres em 2012; 

c) Seul em 1988;  

d) Barcelona em 1992; 

e) Rio de Janeiro 2016;  

 

12 - O conjunto de movimentos de ataque e defesa contra um adversário imaginário a partir de um 

diagrama determinado é conhecido como:  

a) Kata; 

b) Arm loock; 

c) Ap - Sogui;  

d) Poom Ses; 

e) Kihon;  

http://nossahercilioluz.com.br/as-tres-irmas-saiba-mais-sobre-as-pontes-de-florianopolis
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13 - Qual é o significado da nomenclatura TAEKWONDO:  

a) Caminho das mãos vazias; 

b) Caminho dos pés e das mãos; 

c) Caminho da suavidade;  

d) Caminho da flexibilidade; 

e) Caminho suave;  

 

14 - Qual é a Federação que regula atualmente o Taekwondo como esporte olímpico?  

a) ITF – International Taekwondo Federation; 

b) IJF – International Judo Federation; 

c) WBA – World Boxing Association ;  

d) WKF – World Karate Federation; 

e) WTF – World Taekwondo Federation;  

 

15 - Qual é a denominação utilizada para os faixas coloridas, ou seja, de branca até o faixa vermelha 

ponta preta?  

a) GUB; 

b) DAN; 

c) KYU ;  

d) GRAU; 

e) KIBON;  

 

16 - Quem foi introdutor do Taekwondo no Brasil e em que ano isso ocorreu?  

a) Mestre Woo Jae Lee em 1882; 

b) Mestre Yeong Hwan Park em 1964; 

c) Mestre Soon Myong Choi em 1914 ;  

d) Mestre Sang Min Cho em 1970; 

e) Mestre Hong Soon Kang em 1966;  

 

17 - É sabido que existem dois formatos de área de competição, octogonal e quadrada. Diante disso, 

se levarmos em consideração a área OCTOGONAL, qual sua medida oficial total, observando área 

de luta e proteção?  
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a) 8 m x 8 m; 

b) 10 m x 10 m; 

c) 6 m x 6 m ;  

d) 12 m x 12 m; 

e) 4 m x 4 m;  

 

18 - Segundo a World Taekwondo Federation ,WTF, a luta é desenvolvida em:  

a) 2 rounds de 3 minutos cada, com 1 minuto de intervalo entre os rounds; 

b) 3 rounds de 1 minutos cada, com 2 minutos de intervalo entre os rounds; 

c) 3 rounds de 2 minutos cada, com 1 minuto de intervalo entre os rounds;  

d) 5 rounds de 1 minutos cada, com 1 minuto de intervalo entre os rounds; 

e) 1 round de 3 minutos;  

 

19 - Qual é o nome dado a parte da aula dedicada à prática de luta?  

a) Randori 

b) Moa Sogui; 

c) Taeguk;  

d) Sparring; 

e) Kyorugui;  

 

20 - O Taekwondo é baseado em cinco princípios fundamentais que são:  

a) Cortesia, Integridade, Perseverança, Auto controle e Espírito Indomável;  

b) Cortesia, Prosperidade, Auto Conhecimento, Pureza e Espírito Indomável; 

c) Cortesia, Eficiência, Integridade, Auto conhecimento e Benefício Mútuo;  

d) Cortesia, Integridade, Respeito aos Pais, Prosperidade e Lealdade para com os Amigos; 

e) Cortesia, Integridade, Obediência ao Rei, Respeito aos Pais e Espírito Indomável;  

 


