PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/2014 – TÉCNICO DESPORTIVO

NOME

RG

DATA NASCIMENTO

PROVA OBJETIVA – CADERNO DE QUESTÕES






Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 30 questões objetivas.
Confira seu nome e número de inscrição impressos na folha de respostas.
Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso
haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta. Todas as
questões têm apenas uma resposta correta.
(a)








(b)

(c)

(d)

Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa
que você escolheu.
A duração da prova é de 2 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de
respostas.
Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio depois de transcorrida 01 hora, contada a partir
do início da prova.
Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o
rascunho de gabarito localizado em sua carteira, para posterior conferência.
Os últimos três candidatos da sala deverão se retirar juntos.
Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.
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(a)
(b)
(c)
(d)

1- De acordo com as Regras de Jogo de futebol, qual das afirmações abaixo é correta?
O treinador e um membro da comissão técnica poderão dar instruções táticas aos
jogadores durante a partida. Depois disso, ele deverá voltar ao seu lugar.
Somente o treinador poderá dar instruções táticas aos jogadores durante a partida.
Qualquer membro da comissão técnica poderá dar instruções aos jogadores. Depois disso,
ele deverá voltar ao seu lugar.
Somente uma pessoa por vez pode dar instruções tática.

2- Um defensor executa um tiro de meta diretamente para um companheiro que está em
posição de impedimento. Este jogador domina a bola e marca o gol. Esse tento é legal?
(a)
(b)
(c)
(d)

Não, porque houve impedimento.
Sim, porque não há impedimento de tiro de meta.
Sim, desde que a bola toque em outro jogador antes de entrar na meta.
Sim, desde que a bola toque em um adversário antes de entrar na meta.

3 – Qualquer dos jogadores poderá trocar de posição com o goleiro, desde que...
(a)
(b)
(c)
(d)

A troca seja feita durante uma interrupção do jogo e o quarto árbitro seja informado.
A troca seja feita durante uma interrupção do jogo e com a autorização do árbitro.
A troca seja feita durante uma interrupção do jogo e o árbitro assistente seja informado.
Todas as respostas anteriores estão corretas.

4 - O ato de golpear a bola, desviando ou dando trajetória à mesma, estando ela parada ou

em movimento./- É o ato que o jogador, estando ou não em posse da bola, tenta ludibriar o
seu adversário./ - É um elemento técnico inerente ao fundamento chute, que se caracteriza
pelo ato de impulsionar a bola para um companheiro./- Ter a posse da bola quando tenta
interromper a trajetória da mesma: abafamento, amortecimento, travar ou dominar a bola.
Os fundamentos descritos correspondem as seguintes denominações respectivamente:

(a)
(b)
(c)
(d)

Chute/ drible ou finta/ passe / recepção.
Drible ou finta/ chute/ recepção/ passe.
Passe/drible ou finta/ chute/ recepção.
Chute/ passe/ recepção/ drible ou finta.
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5 - Nos últimos 5 mundiais de futebol masculino, tivemos campeões diferentes na seguinte
ordem :
(a)
(b)
(c)
(d)

Argentina /Itália/Brasil /Espanha/ Alemanha.
Brasil/ frança/Espanha/ Itália/ Alemanha.
França/ Brasil/ Itália/ Espanha/ Alemanha.
Brasil/ Itália/ França/Holanda / Alemanha.

6 - 6X0, 5X1 e 4X2, são sistemas táticos que podem ser usados:
(a)
(b)
(c)
(d)

Atletismo e handebol
Handebol
Vôlei e basquete
Futebol

7 - Em uma partida de handebol um gol pode ser validado nos tiros de:
(a)
(b)
(c)
(d)

Tiro de 7 metros, tiro de saída, tiro lateral, tiro livre.
Apenas no tiro de 7 metros e tiro de saída.
Qualquer tiro.
Tiro de 7 metros, tiro de meta, tiro livre.

8 - Sobre a modalidade handebol:
I . No sistema ofensivo 4x2, utilizamos 4 armadores e 2 pivôs.
Il . A marcação mista ou 5 + 1 é proibida em alguns torneios de base por se acreditar que
inibe a formação de talentos precoces.
lll . 6X0 é um sistema defensivo também denominado como avançado e é utilizado muito em
equipes de base.
(a)
(b)
(c)
(d)

l e ll estão corretas
Apenas a ll está errada
Todas estão corretas
Todas estão erradas
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9 - Cruzamento simples, cruzamento duplo e infiltração são:
(a)
(b)
(c)
(d)

Exemplos de técnicas ofensivas do handebol.
Sistemas que são proibidos na regra do handebol.
Exemplos de técnicas defensivas do handebol.
Sistemas obrigatórios em defesas de equipes de base.

10 - Um atacante, em uma ação de contra ataque, ao receber o lançamento do seu goleiro,
recebe uma falta simples do goleiro adversário que sai da área de gol com a intenção de
roubar a bola. O arbitro marca:
(a)
(b)
(c)
(d)

Tiro livre e cartão amarelo para o goleiro.
Tiro de 7 metros e cartão vermelho para o goleiro.
Tiro livre e 2 minutos para o goleiro.
Tiro de 7 metros e 2 minutos para o goleiro.

11 - Na modalidade voleibol, como são numeradas as posições das jogadoras da linha de
frente:
(a)
(b)
(c)
(d)

Posição 2 - 3 – 4.
Posição 1 - 6 – 5.
Posição 4 - 5 – 6.
Posição 1 - 2 – 3.

12 - No voleibol, o mesmo jogador pode tocar duas vezes seguidas na bola quando:
(a)
(b)
(c)
(d)

Quando o primeiro toque tiver sido uma ação de ataque.
Quando o primeiro toque tiver sido uma ação de troca de posição
Quando o primeiro toque tiver sido uma ação de bloqueio.
Quando o primeiro toque tiver sido uma ação de infiltração.
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13 - No voleibol, quando ocorre o rodízio?
(a)
(b)
(c)
(d)

Quando a equipe faz um ponto contra a equipe adversária.
Quando a equipe faz um ponto após o saque da equipe adversária.
Quando o 1º arbitro autoriza.
N.d.a.

14 - No momento que a bola é golpeada no saque, cada jogador, exceto o sacador, deverá
estar posicionado dentro de sua quadra conforme:
(a)
(b)
(c)
(d)

A ordem de rotação.
A ordem de numeração.
A ordem defensiva.
A ordem de ataque.

15 - Quantos toques a equipe defensora de voleibol pode dar na bola após a bola atacada
tocar no bloqueio?
(a)
(b)
(c)
(d)

Somente poderá dar mais 2 toques.
São permitidos vários toques até concretizar o rally.
São permitidos 3 toques alternados .
N.D.A.

16 – Análise as afirmações:
- l o taekwondo foi um dos últimos esportes integrados ao programa dos jogos olímpicos,
estreando apenas em sydney 2000. em seul 1988 e barcelona 1992o taekwondo esteve
presente como esporte de demonstração, o que não conta para o quadro de medalhas.
- ll Luta livre, Judo, Luta greco-romana, Taekwondo , Boxe e esgrima são modalidades de
combate ou lutas oficiais das olimpíadas de verão.
- lll a luta olímpica foi indicada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para ser excluída
do programa das Olimpíadas de 2020.
(a)
(b)
(c)
(d)

Apenas l e ll estão corretas.
Todas estão certas.
Todas estão erradas.
Apenas a lll esta correta.
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17 - As pontuações do Karatê correspondem a:
(a)
(b)
(c)
(d)

IPPON Três pontos / WAZA-ARI Dois pontos/ YUKO Um ponto.
IPPON um ponto / WAZA-ARI Dois pontos/ YUKO três ponto.
IPPON 10 pontos / WAZA-ARI cinco pontos/ YUKO Um ponto.
IPPON cinco pontos / WAZA-ARI três pontos/ YUKO Um ponto.

18 - CHUKOKU: KEIKOKU: HANSOKU-CHUI: HANSOKU: SHIKKAKU são punições e
advertências usadas na regra de:
(a)
(b)
(c)
(d)

Judô e Karatê.
Taekwondo.
Judô.
Karatê.

19 - Nos Procedimento dos Técnicos do judô: O técnico deve permanecer sentado em todo
o tempo da luta em estiver atuando. / O técnico poderá orientar o seu atleta somente no
intervalo entre o matte e o hajime. / É vetado ao técnico realizar gestos de arbitragem, e
“cantar” pontuações. / Na segunda advertência, o técnico será convidado a se retirar da
cadeira de onde estiver atuando. / É permitido somente a presença de um técnico em cada
área para o mesmo competidor. : É correto dizer que:
(a)
(b)
(c)
(d)

Eles não tem relação com os procedimentos técnicos do judô.
Fazem parte resolução de 1972 que regulamenta as ações dos técnicos de judô.
Apenas o último item não faz parte das novas resoluções.
Fazem parte da nova resolução aprovada em 2013 para o estado de São Paulo.
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20 - Assinale a alternativa errada:
(a)

(b)
(c)

(d)

O judô brasileiro mostra sua força também quando praticado por deficientes visuais,
modalidade reconhecida pelo Comitê Paraolímpico Internacional e praticada em
edições dos Jogos Paraolímpicos. Desde 1988, o Brasil conquistou 14 medalhas em
Paraolimpíadas (4 ouro, 4 prata e 6 bronze).
Em 1955, os diversos estilos tailandeses, fundiram-se em um só formando o que veio
a ser chamado de TAE SOO DO, e depois finalmente Taekwondo
O Kung Fu é a mais antiga de todas as artes marciais (externa). É originaria da
China, sendo que o registro histórico mais antigo relativo ao Kung Fu data de 2674 a.
C. A arte surgiu a partir da observação dos movimentos dos animais.
Kata é uma sequência de movimentos do Karatê — técnicas de ataque e defesa —
cujo fito é proporcionar ao praticante o aprendizado mais aprofundado da arte.

21 - O atleta brasileiro Joaquim Cruz foi destaque nas olimpíadas como:
(a)
(b)
(c)
(d)

Campeão olímpico dos 100 metros nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984,
medalha de prata na mesma prova nas Olimpíadas de 1986 em Seul.
Campeão olímpico dos 800 metros nas Olimpíadas de Los Angeles de 2008,
medalha de ouro na mesma prova nas Olimpíadas de 2012 em Seul.
Campeão olímpico dos 800 metros nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984,
medalha de prata na mesma prova nas Olimpíadas de 1988 em Seul.
Campeão olímpico dos 200 metros nas Olimpíadas de Los Angeles de 2008,
medalha de prata na mesma prova nas Olimpíadas de 2012 em Seul

22 - Na modalidade praticada pela atleta Maurren Higa Maggi:
(a)
(b)
(c)
(d)

Não é permitido tocar o sarrafo na execução do salto enquanto estiver no ar e
sem contato com o solo.
Não é permitido “ queimar o salto “ , ou seja, deixar marca do pé de apoio de
execução do salto alem da tábua que limita o início da marcação da distância.
É permitido queimar a largada por 2 vezes, depois disto a atleta é eliminada da
prova.
É permitido o uso externo de substância que possa criar uma aderência maior
nas mãos em contato com a vara no salto.
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23 - É mais correto dizer que as atividades lúdicas como pega-pega, pula-cela e
mãe da rua:
(a)
(b)
(c)
(d)

São importantes para o desenvolvimento de talentos esportivos como
velocistas e saltadores.
São atividades indicadas para pré desportivos de arremesso e lançamento
Somente são utilizados pra iniciação de saltadores .
É necessário como iniciação em conjunto com a musculação mirim para
crianças até 10 anos que vão competir futuramente nas provas de salto, peso
e lançamento.

24 - Em provas de iniciação, amadoras e escolar é comum utilizar-se do batedor de
largada ou revolver com espoleta para dar o tiro de saída nas provas de corrida.
(a)
(b)
(c)
(d)

Esta prática é utilizada para que as pessoas que estão assistindo a
competição possam saber que a prova iniciou.
É um sinal visual para acionar o início da cronometragem simultaneamente
com o início da prova
É um sinal auditivo e visual para acionar o início da cronometragem
simultaneamente com o início da prova.
É um sinal auditivo para que os atletas iniciem a prova e os árbitros possam
soltar o cronômetro.

25 - A Confederação Brasileira de atletismo reconhece como provas oficiais as
seguintes divisões:
(a)
(b)

(c)
(d)

Corridas rasas, , Corrida com Obstáculos, Corridas com Barreiras, Marcha
Atlética, Revezamentos, Saltos e Lançamentos,
Corridas rasas, corridas de fundo e meio fundo, Corrida com Obstáculos ,
Corridas com Barreiras, Marcha Atlética, Revezamentos, Saltos, Arremesso e
Combinada.
Corridas rasas, Corrida com Obstáculos, Corridas com Barreiras, Marcha
Atlética, Revezamentos, Saltos, Arremesso e Lançamentos, Combinada.
Corridas rasas, corridas de fundo, Corrida com Obstáculos, Corridas com
Barreiras, Marcha Atlética, Revezamentos, Saltos, Arremesso e Lançamentos.
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ATUALIDADES

26 - Fenômeno natural, o efeito estufa tem-se
intensificado pela ação do homem, a que acarreta
sérias conseqüências para o meio ambiente. Uma
dessas conseqüências mais conhecidas é:
(a)
(b)
(c)
(d)

(a)
(b)
(c)
(d)

Desmatamento descontrolado.
A Intensificação das queimadas.
O aquecimento global.
A poluição dos mares e oceanos.

27 - Assinale a opção correspondente ao
cidadão que, depois de 27 anos preso,assumiu
a liderança plena do movimento pelo fim do
regime racista do apartheid em seu país, foi
ganhador do Nobel da paz, é personalidade
reconhecida mundialmente, tendo sido eleito
o primeiro presidente negro da África do Sul.
(a)
(b)
(c)
(d)

Desmond Tutu.
Nelson Mandela.
Martin Luther King.
Barack Obama.

28. PIB quer dizer:
(a)
(b)
(c)
(d)

29 - Na América do Sul existem dois
idiomas oficiais, são eles:

Produto Interno Brasileiro.
Produto Interno Bruto.
Propaganda Interna Básica.
Programa Internacional
de Brasileiros.
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Inglês e Espanhol.
Português e Castelhano.
Espanhol e Castelhano.
Espanhol e Português.

30 - Qual jogador marcou o primeiro
gol da Copa do Mundo 2014:
(a)
(b)
(c)
(d)

Neymar, Seleção Brasileira.
Modric, Seleção Croata.
Oscar, Seleção Brasileira.
Marcelo, Seleção Brasileira.

