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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 

Concurso 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 

tubo transparente, 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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, 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 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 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 

O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

E o seu nível de corrupção, como vai?  

Millôr Fernandes 

Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio. A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades 

de sacrifício, salvações da Pátria ou pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção. 

Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, as pessoas e entidades agem comigo de 

tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção exista. Mas, falar em corrupção, como 

anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a minha? (...) 

1 - “A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades de sacrifício, salvações da Pátria ou 

pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção.” Observe as palavras em 

destaque e assinale a alternativa que apresenta as palavras capazes de substitui-las sem alteração de 

sentido:  

a) desprestigiosas - desairosa 

b) infames – imunda  

c) notáveis - sórdida 

d) inábeis - desumana  

e) repugnante – truculenta  

2 - “Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio.”  Com relação as palavras em destaque é correto: 

a) As três palavras poderão ser eliminadas do texto e não haverá comprometimento na 

compreensão. 
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b) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos verbos. 

c) São vocábulos que exercem a função de conectivos entre as orações. 

d) O vocábulo HÁ poderá ser substituído por Á. 

e) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos adjetivos. 

3 - Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou 

indiretamente), retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são: pessoais, 

possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Um exemplo disso pode ser 

observado na oração a seguir. Observe: “Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, 

as pessoas e entidades agem comigo de tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção 

exista.” 

Assinale a alternativa na qual a palavra em destaque não pode ser classificada como um pronome:  

a) Vou comprar aquela casa para mim. 

b) Fernanda é minha mãe. 

c) Esta é a menina de quem te falei. 

d) Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. 

e) Nós viajaremos para o Canadá na próxima semana. 

4 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua?” A palavra em destaque possui no texto a função 

de: 

a) Apresentar uma ideia conclusiva. 

b) Apresentar uma ideia aditiva. 

c) Indicar que ao final da frase haverá um ponto de interrogação. 

d) Expressar uma dúvida, incerteza. 

e) Apresentar uma oposição ao dito anteriormente. 
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5 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a 

minha?” Com relação ao fragmento é CORRETO: 

I – Há o emprego do ponto de interrogação. 

II – Há pelo menos uma palavra polissílaba. 

III – Pelo menos um dos verbos está no gerúndio.   

IV – Há o emprego do acento agudo em uma das palavras. 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

c) Apenas a alternativas IV está correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um automóvel com velocidade de  percorre certa distância em 3,5 horas. Nas mesmas 

condições e com velocidade de  percorrerá a mesma distância em: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

7 - Considere a equação   , a qual admite duas raízes reais, . O valor de   

   é igual a: 

a) 9 

b) 8 

c) 5 
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d) 7 

e) 6 

 

8 - Em uma partida de basquete, as equipes, ao pontuarem entre cestas de 3 e 2 pontos, fizeram um 

total de 120 cestas totalizando 280 pontos. O número de cestas de 2 pontos foi de: 

a) 70 

b) 50 

c) 40 

d) 30 

e) 80 

 

9 - Se  representa logarítmo de  na base 10, então o valor de 

 é: 

a) 4 

b) 2 

c) 5 

d) 3 

e) 10 

 

10 - Em um papel retangular cuja área total mede 1.280  estão destacados 6 quadrados, conforme 

figura abaixo: 

 

Com a parte destacada da cartolina, pode-se montar um cubo cujo volume é de: 

a) 256  

b) 364  
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c) 572  

d) 624  

e) 512  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O agronegócio catarinense é caracterizado principalmente por pequenas propriedades familiares. 

Maçã, cebola, ostras, suínos e hortifrutigranjeiros são os gêneros em que o estado lidera a produção 

nacional, entre outros que também se destacam. Já o comércio interno chama atenção pela receita: 

com um mercado consumidor de grande potencial, o comércio catarinense arrecada a 6ª maior receita 

do país. O setor de serviços vem logo atrás; a 7ª maior receita do país é em Santa Catarina, com 

destaque para os serviços ligados a transporte e tecnologia. Diante dos dados expostos é possível 

afirmar que os produtos agrícolas e industriais catarinenses são exportados para 190 países, o que faz 

do estado o ........................  

Fonte: http://turismo.sc.gov.br/o-estado/  

a) 8° maior exportador do Brasil. 

b) 17° maior exportador do Brasil. 

c) 10° maior exportador do Brasil. 

d) 2° maior exportador do Brasil. 

e) 1° maior exportador do Brasil. 

12 - Estudos arqueológicos comprovam que o estado de Santa Catarina é habitado há milhares de 

anos. Pelos menos três grandes grupos indígenas viviam na região antes dos europeus chegarem a 

partir de 1500. Os primeiros povoados do estado só começaram a surgir, porém, por volta de 1660, 

quando da fundação da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco (atual cidade de 

São Francisco do Sul). Com relação a ocupação do estado de Santa Catarina, o primeiro núcleo de 

moradores formado fora do litoral foi registrado em:  

a) Laguna    

b) Chapecó  

http://turismo.sc.gov.br/o-estado/
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c) Curitibanos 

d) Lages  

e) São Joaquim 

13 - Segundo os dados disponibilizados pela Câmara Municipal de Vereadores, Seara-Distrito veio a 

emancipar-se de Concórdia em 03 de abril de 1954, após intenso confrontamento político com Itá e 

Arabutã, pretendentes a sediar o novo Município que se formaria na ordem territorial da região. 

Todavia, prevaleceu por méritos e direitos a indicação de ganho de Sede do neo-município a Seara. 

Entre os quisitos para merecer a emancipação aquele que superou exacerbadamente os demais 

candidatos foi:  

a) População 

b) Taxa de Natalidade 

c) Arrecadação Tributária  

d) Taxa de Analfabetismo 

e) Ruas Pavimentadas 

14 - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou, em 2017, uma operação 

censitária com o objetivo de retratar a realidade do “Brasil Agrário” por meio da investigação das 

características e das atividades econômicas desenvolvidas nos estabelecimentos agropecuários do 

País. Como fruto dessa operação, temos disponíveis os resultados preliminares do Censo 

Agropecuário 2017. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma informação verdadeira 

quanto aos dados do município de Seara em comparação com os demais municípios do Estado:  

a) Seara está entre os três maiores produtores de suínos do estado em número de animais e  

classifica-se como um dos dez maiores produtores de galináceos. 

b) Seara é o maior produtor de suínos do estado em número de animais e classifica-se como um 

dos dez maiores produtores de galináceos. 

c) Seara está entre os três maiores produtores de bovinos do estado em número de animais e 

também classifica-se como um dos três  maiores produtores de  galináceos. 
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d) Seara, pelo fato de possuir uma pequena área, não destaca-se em nenhum setor agropecuário. 

e) Seara é o segundo maior produtor de perus do estado perdendo apenas de Chapecó e possui o 

segundo maior rebanho de suínos do estado. 

15 - No ultimo 28 de outubro realizou-se o segundo turno das eleições presidenciais e para 

governador do Estado. Segundo as informações divulgadas pelo TRE ocorreram eleições de 2º turno 

em quantos estados brasileiros? 

a) 14 estados e o DF 

b) 20 estados  

c) 8 estados  

d) 5 estados e o DF 

e) 13 estados e o DF 

INFORMÁTICA 

16 - Qual das opções a seguir, melhor caracteriza o processo de boot em um microcomputador: 

a) Inicializar somente o Windows.  

b) Inicializar apenas o sistema operacional. 

c) Inicializar a máquina, testando o hardware e carregando arquivos do sistema operacional. 

d) Inicializar e testar apenas os dispositivos de memória. 

e) Verificar a fonte de alimentação após ligar a máquina. 

17 - Unidade de medida que determina a qualidade da impressão de um documento a ser impresso: 

a) BPM 

b) DPI 

c) CPI 

d) BIT 
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e) Byte   

18 - Considerando os seguintes dados de uma planilha do Microsoft Excel: 

 

Qual será o total retornado pela função presente na célula B6 ? 

a) 140 

b) 80 

c) 100 

d) 50 

e) 130 

19 - Com relação aos navegadores web é CORRETO afirmar que: 

a) É utilizado para gerenciar e-mails das corporações ou pessoais. 

b) É utilizado como ferramenta de busca na WEB. 

c) É responsável pela autenticação de usuários e acesso a sistemas WEB. 

d) É utilizado para acessar os links ou endereços com conteúdos e recursos na WEB. 

e) É o programa responsável por configurar o acesso a WEB. 

20 - Com relação ao Microsoft Power Point é INCORRETO afirmar que: 

a) Documentos do Microsoft Word ou Excel não podem ser vinculados às apresentações. 

b) É possível adicionar links ou hiperlinks nas páginas de apresentação. 

c) Podem ser adicionados arquivos de imagens e sons nas páginas de apresentação. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

11 
 

d) É possível vincular outra apresentação Power Point nas paginas de apresentação. 

e) É possível criar e executar macros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE TÉCNICO DE ESPORTES 

21 - Como podemos definir relacionamento interpessoal? 

a) A relação de afinidades entre duas pessoas sobre determinado assunto. 

b) A ligação, conexão ou vínculo entre duas ou mais pessoas dentro de um determinado 

contexto, trabalho, família, escola, e outros. 

c) A relação que se tem consigo mesmo, seus pensamentos e emoções. 

d) Relacionamento somente entre pessoas da mesma família. 

e) Relacionamento ligado exclusivamente ao ambiente de trabalho. 

22 - O que caracteriza a especialização precoce? 

a) Treinos de intensidade moderada, repetições dos gestos técnicos com cargas moderadas, 

atingindo os objetivos das crianças. 

b) Treinos nos quais a criança começa a aprender a forma específica do esporte. 

c) Treinos muito intensos, alto número de repetições do gesto técnico, fugindo das necessidades 

da criança e indo de encontro aos objetivos dos adultos. 

d) Treinos onde a criança adquire habilidades motoras e destrezas específicas e globais. 

e) Treinos onde a criança aperfeiçoa as habilidades adquiridas, tendo grande desenvolvimento 

intelectual e físico, onde se introduz elementos táticos e técnicos através de jogos lúdicos. 

23 - Podemos apontar benefícios na especialização precoce, que são: 

a) Melhora da autoestima, sociabilidade, bom desenvolvimento físico, psíquico e social. 

b) Autoestima elevada, vencer a qualquer custo, ter o melhor preparo físico. 

c) Profissionalização no esporte, excelência na performance, maturação antecipada. 

d) Destrezas específicas, desenvolvimento tático e técnico, desenvolvimento emocional. 

e) Realização pessoal, atingir objetivos do técnico, evoluir competitivamente, alcançar objetivos 

traçados por pais e treinadores.  

24 - É de nosso conhecimento que na especialização precoce existem muitos malefícios, e podemos 

citar alguns, tais como: 

a) Baixa autoestima, reconhecimento na modalidade, retorno financeiro. 

b) Baixa propensão a lesões, permanência no esporte, motivação elevada. 
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c) Saber lidar com as cobranças, alta consciência corporal, sobrecarga exagerada de treinos. 

d) Valorização da vitória, instabilidade emocional, transformação da criança em adulto em 

miniatura. 

e) Estresse de competição, saturação esportiva, lesões, desistência do esporte. 

25 - Os jogos pré-desportivos são: 

a) Aqueles em que todos os alunos da equipe devem participar na mesma intensidade para 

atingir o objetivo final do jogo. 

b) Aqueles que utilizam características básicas das modalidades esportivas, preparando os 

alunos pra a prática efetiva do esporte. 

c) Jogos onde o que prevalece é a expressão corporal, visual e fonética. 

d) Canções infantis compostas por letras simples e acompanhadas por gestos divertidos. 

e) Jogos tradicionais que podem ser interpretados de várias maneiras e diferentes formas. 

26 - Em relação as etapas do desenvolvimento esportivo em crianças e adolescentes, os estudos 

apontam quatro momentos que são: 

a) Estágio de iniciação, formação social, especialização desportiva e desempenho. 

b) Estágio de iniciação, formação esportiva, especialização e alto rendimento. 

c) Seleção de talentos, formação esportivas, especialização e alto rendimento. 

d) Estágio de seleção, seleção desportiva de alto rendimento, especialização. 

e) Seleção desportiva, formação esportiva, especialização desportiva e rendimento. 

27 - O jogo possibilita a percepção total da criança, e também alguns aspectos que são: 

a) Motor, afetivo, complexo e simples. 

b) Moral, motor, afetivo e social. 

c) Complexo, simples, moral e social. 

d) Moral, motor, afetivo e simples. 

e) Afetivo, complexo, simples e moral. 

28 - Quais os objetivos da fase de iniciação esportiva? 

a) Especialização precoce, formação de craques desde cedo, material específico. 

b) Especialização imediata, cobrança, pressão constante. 

c) Participação do mais habilidosos, material específico, competição. 

d) Adaptação material, introdução de várias habilidades, participação de todos. 

e) Ênfase na competição, nos resultados, nos recordes. 
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29 - Em que cidade e ano o TAEKWONDO teve sua primeira demonstração em Jogos Olímpicos, 

como modalidade não oficial? 

a) Seul em 1988. 

b) Barcelona em 1992. 

c) Atlanta em 1996. 

d) Londres em 2012. 

e) Rio de Janeiro 2016. 

30 - 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 

31 - O que quer dizer a nomenclatura TAEKWONDO:  

a) Caminho das mãos vazias. 

b) Caminho suave. 

c) Caminho da suavidade. 

d) Caminho da flexibilidade. 

e) Caminho dos pés e das mãos. 

32 - 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. 

33 - Quais são os cinco princípios nos quais o Taekwondo é baseado?  

a) Cortesia, Integridade, Respeito aos Pais, Prosperidade e Lealdade para com os Amigos. 

b) Cortesia, Integridade, Perseverança, Auto controle e Espírito Indomável. 

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

d) Cortesia, Prosperidade, Auto Conhecimento, Pureza e Espírito Indomável. 

e) Cortesia, Integridade, Obediência ao Rei, Respeito aos Pais e Espírito Indomável. 
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34 - Em que fase, Jean Piaget, recomenda que no campo do ensino dos jogos e da iniciação 

desportiva, o aluno/criança, tenha entendimento das regras? 

a) Pré-operacional, que culmina com a primeira infância. 

b) Das operações concretas, que culmina com a primeira infância. 

c) Das operações formais, que culmina com a adolescência. 

d) Das operações concretas, que culmina com a segunda infância. 

e) Das operações formais, que culmina com a primeira infância. 

35 - A Educação Física passou a atuar isoladamente com o Esporte, entendido como um fenômeno 

sócio cultural, que possui suas próprias características e elementos como: 

a) O jogo, a competição e a institucionalização. 

b) Iniciação esportiva, psicomotricidade e sociomotricidade. 

c) Cooperação, semicooperação e profissionalização. 

d) Ludicidade, brinquedo e brincadeira. 

e) Rendimento, recreação e lazer. 

36 - Ao se falar em Esporte de Rendimento, sua referência teórica é: 

a) O desenvolvimento motor. 

b) A pedagogia educacional. 

c) O estudo do lazer. 

d) A cultura lúdica. 

e) A metodologia científica do treinamento desportivo. 

37 - Quem foi o principal responsável por popularizar o karatê fora de Okinawa? 

a) Jigoro Kano. 

b) Mitsuyo Maeda. 

c) Gichin Funakoshi. 

d) Kenzo Minami. 

e) Kazuo Konishi. 

38 - Qual foi o motivo de no Japão acrescentar a partícula “DO” (karatê-Do) que significa caminho? 

a) Acrescentar à luta os aspectos filosóficos e físicos. 

b) Criar um nome atrativo, assim, ajudando em sua popularização. 

c) Criar um novo estilo, diferenciando-se do tradicional. 

d) Trazer um nome que demonstrasse o poder e a agressividade dessa arte marcial. 

e) Uma forma de tornar o karatê comercial e rentável. 
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39 - No mundo existem oito (8) estilos de karatê, mas apenas quatro (4) são reconhecidos pela 

Federação Mundial de Karatê (WKF), que são: 

a) Kyokushin Kai, Wado ryu, Shorin ryu e Shito ryu. 

b) Goju ryu, Wado ryu, Shito ryu, e Shotokan. 

c) Shito ryu, Shotokan, Kenyu ryu e Wado ryu. 

d) Uechi ryu, Goju ryu, Kyokushin Kai e Shotokan. 

e) Kenyu ryu, Uechi ryu, Shorin ryu e Shito ryu. 

40 - Karatê é uma palavra japonesa que significa: 

a) Caminho Suave. 

b) Instituto do Caminho Fraterno. 

c) Caminho dos pés e das mãos. 

d) Mãos vazias. 

e) Arte da Flexibilidade. 

 

 


