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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO INSTRUT DE XADREZ 
 

 
Baseado no texto abaixo, responda as questões 21 e 22: 
 
O Xadrez é um esporte individual, mas de caráter cognitivo e coletivo, pois simula os movimentos 

de um exército de oito integrantes, no início e, atualmente, dezesseis numa batalha (união), onde o 

jogador tem a responsabilidade de atacar e defender, usando o máximo da individualidade de cada 

peça.   

 
                                          
 

Observe as afirmativas abaixo e, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas e, em seguida, 

marque a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

(  ) o xadrez deve ser ensinado do mais fácil para o mais complexo; 

(  ) o jogo da velha é a primeira atividade que se pode fazer para ensinar o movimento das peças e a 

estratégia do jogo de xadrez; 

(  ) a trilha  e a dama são jogos que permitem simular os  movimentos mais complexos  das peças do 

xadrez, o movimento dos bispos, a proteção e defesa  no jogo; 

(  ) na conduta do xadrez,  os jogadores  podem receber  opiniões ou conselhos de terceiros,  quando 

solicitados;  

(  ) os movimentos das peças é para obter o domínio tático e posicional em uma partida. 

 

A alternativa correta é: 

a) V-V-V-F-V; 

b) F-V-V-V-F; 

c) V-F-V-V-V; 

d) F-V-F-V-F; 

e) V-F-V-F-V. 

 
                                          
 

Observe as afirmativas abaixo e, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas e, em seguida, 

marque a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

(  ) o chaturanga é um ancestral do xadrez e era composto por: quatro soldados, um ministro, um 

cavalo,  um navio e um elefante; 

(  ) o ministro do chaturanga é representado pelo rei  no jogo de xadrez; 

(  ) o elefante do chaturanga é representado  pelo bispo no jogo de xadrez; 

(  ) o navio do chaturanga é representado pelo bispo no jogo de xadrez; 

(  ) o ministro do chaturanga é representado pela dama no jogo de xadrez; 

(  ) o navio do chaturanga é representando pela torre no jogo de xadrez. 

 

A alternativa correta é: 

a) V-F-V-V-V-V; 

b) V-F-V-F-V-V; 

c) V-V-V-F-V-F; 

d) F-F-V-V-V-F; 

e) F-V-V-F-V-V.   

 

 

    Questão 21 

    Questão 22 
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Sobre a abertura “pastorzinho”, observe as afirmativas abaixo e, assinale V para as verdadeiras e F 

para as falsas e, em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

(  ) no primeiro lance move-se o peão da dama; 

(  ) o xeque “pastor” é feito em quatro lances; 

(  ) no primeiro lance move-se o peão do bispo ao lado do rei; 

(  ) o ponto fraco do xadrez é o peão do bispo ao lado do rei; 

(  ) o primeiro lance é o peão do rei; 

(  ) o xeque mate no adversário é tomar o peão do bispo ao lado do rei; 

(  )  a dama e o bispo capturam o peão do bispo ao lado do rei para dar xeque mate no adversário; 

(  ) o xeque “pastor” pode ser dado com dama e cavalo em quatro lances; 

(  ) o xeque “pastor” pode ser dado com dama e cavalo em cinco lances. 

 

A alternativa correta é: 

a) F-V-F-V-F-V-V-F-V; 

b) V-V-V-V-V-V-V-F-V; 

c) F-V-V-V-F-V-V-V-V; 

d) V-V-F-V-F-V-V-F-V; 

e) F-V-F-V-F-V-V-V-F. 

 

 
                                          
 

 

Sobre os movimentos das peças, observe as afirmativas abaixo e, assinale V para as verdadeiras e F 

para as falsas e, em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

(  ) o peão pode movimentar-se sempre por duas casas; 

(  ) a dama é a peça mais poderosa em movimentos no tabuleiro; 

(  ) o xeque é dado quando a dama é ameaçada por qualquer peça adversária; 

(  ) o cavalo, se estiver na casa e5, pode ir para oito casas brancas; 

(  ) o rei anda quantas casas quiser,  em todas as direções; 

(  ) o roque é uma jogada tipicamente defensiva; 

(  ) na execução do roque,  o rei pode estar em xeque; 

(  ) o domínio do centro do tabuleiro é feito pelas peças e4, e5, d4 e d5; 

(  ) a torre pode pular por cima de outra peça para dar xeque; 

(  ) a peça que anda na diagonal,vertical e horizontal é a dama; 

(  ) a abertura 1; e4 e5 é considerada fechada; 

(  ) a abertura 1. d4 d5 é considerada aberta. 

 

A alternativa correta é: 

a) F-V-F-V-F-V-F-V-F-V-F-V; 

b) F-V-F-F-V-F-V-V-F-V-V-V; 

c) V-F-V-F-F-V-V-V-F-V-V-F; 

d) F-V-F-V-F-V-F-V-V-F-V-V; 

e)  F-V-F-V-F-V-F-V-F-V-F-F. 

 
 

    Questão 23 

    Questão 24 
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Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas e em seguida, marque a alternativa que 

apresenta a sequência correta, no que se refere à execução das Jogadas especiais do xadrez: 

 

(  ) o En-Passant é possível quando um peão avança três casas e, simultaneamente, um peão 

adversário se encontra em posição de ataque à casa por onde o peão que se move passar;  

(  ) a promoção acontece quando uma torre atinge a última linha ou, inversamente, a primeira  do 

adversário; 

(  ) o movimento de Roque consiste no Rei movimentar-se duas casas na direção  da Torre e a Torre 

passar para a casa adjacente ao Rei do lado oposto ao que se encontra inicialmente; 

(  ) o Rei  passa por uma casa atacada ou por cima de uma peça adversária  durante o movimento do 

Roque; 

(   ) o Roque é um lance especial em que o Rei e a Torre se movimentam simultaneamente;  

(  ) é considerada uma partida empatada quando restarem: hum rei contra  hum rei e hum cavalo ou 

hum  rei contra  hum rei e hum bispo. 

 

A alternativa correta é: 

a) F-V-F-V-V-V; 

b) F-V-V-F-V-F; 

c) V-V-V-V-F-V; 

d) V-F-V-F-V-V; 

e) F-V-V-F-V-V. 

 
 

                                          
 

 
Observe as afirmativas abaixo e, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas e, em seguida, 

marque a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

(  ) se existirem 50 jogadas consecutivas sem capturas ou movimentos de peões é considerado o 

empate; 

(  ) quando a mesma posição é atingida três vezes com o mesmo lado a jogar, este pode optar por 

terminar o jogo com empate; 

(  ) fianqueto é um padrão de desenvolvimento de peças onde um bispo é desenvolvido na segunda 

linha da coluna do cavalo adjacente, depois do peão do cavalo ter cido avançado uma ou duas 

casas;   

(  ) quando o lado a mover não tem nenhuma jogada legal que possa realizar e não está em xeque, o 

jogo termina com empate; 

(  ) quando o Rei está para ser  atacado por uma peça adversária é xeque-mate. 

 

A alternativa correta é: 

a) V-V-V-V-F; 

b) F-V-V-V-V; 

c) V-V-F-V-F; 

d) F-V-V-V-F; 

e) V-V-F-V-V. 

 

 

    Questão 25 

    Questão 26 
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Em relação a algumas aberturas e defesas dos principais enxadristas, relacione as colunas abaixo e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

 

1) Defesa Philidor; 

2) Defesa Petrov; 

3) Defesa Catalã; 

4) Defesa Ruy Lopes de Segura; 

5) Defesa Napoleão; 

6) Defesa 3 Cavalos - abertura aberta;                     

7) Defesa Eslava - abertura fechada. 

                       

(   ) 1. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3. Cc3. 

(   ) 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Bb5 - defesa espanhola. 

(   ) 1. e4 e5 2. Cf3 d6   3. Bc4. 

(   ) 1. d4 d5 2. c4 c6. 

(   ) 1. e4 e5 2. Cf3 Cf6 - Partida russa. 

(   ) 1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Cf3 Be7 - abertura híbrida. 

(   ) 1. e4 e5 2. Df3 Cc6 3. Bc4 Bc5 - defesa muito fraca. 

 

A alternativa correta é: 

a) 6; 4; 1; 7; 2; 3; 5; 

b) 6; 1; 4; 7; 2, 3; 5; 

c) 6; 4; 4; 2; 7; 3; 5; 

d) 4; 5; 3; 7; 1; 2; 6; 

e) 6; 4; 1; 7; 3; 2; 5. 

 
                                          
 

Em relação aos termos utilizados pelos enxadristas, relacione as colunas abaixo e assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

1) Abafado    (  ) são os peões que estão sem proteção;  

2) Baioneta   (  ) competição entre dois enxadristas; 

3) Coroação   (  ) são pontos débeis originados por uma estrutura defeituosa de peões; 

4) Gambito  (  ) é uma jogada onde o jogador oferece uma peça para o adversário, para  

5) Hole                           tentar melhorar seu jogo; 

6) Match  (  ) ataque de peões sobre o roque adversário; 

7) WO   (  ) mate de cavalo contra um rei impedido de jogar pelas próprias peças; 

8) Peão isolado (  ) o mesmo que promoção; 

                         (  ) é quando um jogador ganha pela ausência do adversário designado. 

        

A alternativa correta é: 

a) 8; 6; 5; 4; 2; 1; 3; 7; 

b) 8; 6; 4; 5; 2; 1; 3; 7; 

c) 8; 6; 4; 2; 5; 7; 3; 1; 

d) 2; 6; 5; 4; 1; 3; 7; 8; 

e) 2; 6; 5; 7; 8; 1; 3; 4. 

    Questão 27 

    Questão 28 
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Com base na Lei nº 8.069/1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, analise os 

afirmações abaixo e assinale a alternativa incorreta: 

 

a) a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 

humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e nas leis; 

b) a criança ou adolescente que cometer ato de infração perderá o direito da inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral, bem como a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais; 

c) é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor; 

d) toda criança e adolescente tem direito de ser criado e educado no seio da família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes; 

e) os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou 

separadamente, no próprio termo de nascimento; por testamento, mediante escritura ou outro 

documento público, qualquer que seja a origem da filiação. 

 
 

                                          
 

 
A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, institui o Estatuto do Idoso que regulariza os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Analise as alternativas  

abaixo e assinale a que não corresponde às linhas de ação da Política de Atendimento ao Idoso. 

 

a) a não mobilização da opinião pública para a participação nos diversos segmentos da sociedade 

quanto ao atendimento do idoso; 

b) implementar políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 

necessitarem; 

c) serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, 

exploração, abuso, crueldade e opressão; 

d) serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em 

hospitais e instituições de longa permanência; 

e)  proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. 

    Questão 29 

    Questão 30 
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O formulário a seguir servirá, caso queira, para anotação de suas respostas para posterior 

conferência. 

 

 
 

 
QUESTÃO RESPOSTA QUESTÃO RESPOSTA 

1  31  

2  32  

3  33  

4  34  

5  35  

6  36  

7  37  

8  38  

9  39  

10  40  

11  41  

12  42  

13  43  

14  44  

15  45  

16  46  

17  47  

18  48  

19  49  

20  50  

21  51  

22  52  

23  53  

24  54  

25  55  

26  56  

27  57  

28  58  

29  59  

30  60  







