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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder às questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 

Não podemos inferir sobre a tirinha acima: 
 
A) Mafalda e Susanita conversavam sobre as transformações 

ocorridas no universo feminino e o papel da mulher na 
sociedade; 

B) Susanita compreende que a mulher moderna tem pretensões 
bem diferentes das mulheres de antigamente e, por isso ela 
quando crescer terá outras escolhas; 

C) Até o terceiro quadrinho, Mafalda, pela sua expressão facial, 
parece contente com as ideias da amiga; 

D) No último quadrinho, Mafalda demonstra, pela expressão 
facial, que está decepcionada com a afirmação da amiga; 

E) A tirinha mostra que acabamos repetindo os valores e 
costumes de nossos antepassados, apenas de uma forma 
mais modernizada. 

 

QUESTÃO 02 

No primeiro quadrinho, na oração: “Tem razão, Mafalda”. A 
vírgula foi usada para: 
 
A) Para separar o sujeito do predicado; 
B) Para isolar o aposto; 
C) Para isolar o adjunto adverbial; 
D) Para separar uma palavra explicativa; 
E) Para isolar o vocativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

No terceiro quadrinho: “Portanto, não vou cair na mediocridade do 
corte e costura!” A conjunção portanto tem valor semântico de: 
 
A) Adição; 
B) Explicação; 
C) Conclusão; 
D) Oposição; 
E) Condição. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que a frase foge à norma padrão: 
 
A) Para mim, resolver esta prova é fácil; 
B) O ônibus chegou meio-dia e meia; 
C) Ele era o escritor de cujo artigo gostei; 
D) Sentia desolados o coração e a alma; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Observe o anúncio:  
 

 
AINDA ESTAR PARA NASCER UMA MULHER QUE NÃO 

GOSTE DE RECEBER FLORES 
 

 
O Verbo destacado está no tempo e no modo: 
 
A) Presente do subjuntivo; 
B) Presente do indicativo; 
C) Pretérito imperfeito do indicativo; 
D) Imperativo negativo; 
E) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0214 – MONITOR DE KARATE 

Página 2 de 8 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Leia as informações e resolva a questão. 
 

Você já deve ter ouvido muitas histórias de terror, daquelas que os adultos contam quando querem que a gente fique com medo e vá pra 
cama mais cedo. Mas e quando as histórias parecem reais?... A Coleção Goosebumps é de deixar qualquer um arrepiado e grudado na 
leitura. Acho melhor você ler todos os 18 livros da série, senão!...  
 

   
 

SUPER OFERTA: R$ 24,00 cada. 
PROMOÇÃO: Na compra de 3 ou mais livros desta coleção, pague ¼ do valor total de entrada  e divida o restante em 3 vezes iguais sem 
juros. 
 

Veja o preço de outros livros: 
 

 
         R$30,00               R$8,00            R$36,00                     R$1,50 
 

Marque a alternativa correta sobre a comparação entre os preços destes livros e dos livros da coleção Goosebumps: 
 

A) Um livro Goosebumps custa 2/3 do preço do “Diário da Princesa”; 
B) 3/5 do preço de “Você é tão esperto quanto pensa?” equivale ao preço de um livro Goosebumps; 
C) “O alienista” custa 1/4 do preço de um livro Goosebumps; 
D) O livro Mil cores custa mais de 1/10 do valor de um livro da coleção Goosebumps; 
E) O livro “O alienista é o mais barato de todos. 
 

QUESTÃO 07 

Leia as informações sobre os impostos que pagamos quando compramos alguns produtos e responda à questão. 
 

 
 

Marque a alternativa falsa sobre o pagamento de impostos sobre os produtos mostrados: 
 

A) O número decimal que equivale à porcentagem de impostos em um livro está entre 0,1 e 0,2; 
B) Mais de 3/4 do preço de um perfume correspondem aos impostos; 
C) Metade do preço de uma joia equivale aos impostos; 
D) 2/3 do valor pago por um celular são impostos pagos ao governo; 
E) Paga-se mais imposto, no Brasil, em perfume. 
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QUESTÃO 08 

Leia a tabela e responda à questão. 
 

 
 
De acordo com as informações da tabela, marque a afirmativa correta: 
 
A) O número de pessoas que visita Fernando de Noronha em uma semana é o mesmo que o número de pessoas que visita Machu Picchu 

em 1 dia; 
B) A visitação anual de Pompeia na época da reportagem era, aproximadamente, quatro vezes maior do que a visitação anual de Machu 

Picchu; 
C) A visitação em Pompeia deve diminuir em 900.000 pessoas ao ano; 
D) Machu Picchu recebe em um ano o equivalente ao número de turistas que visita Fernando de Noronha em 3 anos; 
E) O turismo, no Brasil, é o maior dentre os países citados. 
 

QUESTÃO 09 
Leia os gráficos e responda à questão. 
 

VILÕES COM PENAS AMEAÇAM A SEGURANÇA DO ESPAÇO AÉREO 
 

   
 
Observando os gráficos podemos dizer que 
 
A) O urubu é a ave que menos se choca contra aviões; 
B) Somando-se os choques de aviões com garças, gaviões, corujas e pombos ainda não teremos o número de choques que ocorrem com 

quero-quero; 
C) Há o dobro de choques de carcarás em relação ao número de choques com corujas; 
D) Na maioria dos choques entre aves e aviões, não se sabe dizer qual foi a ave; 
E) O gavião é a ave que menos prejudica o ser humano. 
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QUESTÃO 10 

Facebook, Twitter, Googlebuzz e Orkut são redes sociais. O Twitter já bateu a marca de 100 milhões de usuários no mundo, com mais de 
10 milhões de usuários no Brasil. Releia algumas informações do Banco de dados que comparam os números de usuários do Twitter com 
outras redes sociais. Usuários são as pessoas que se cadastraram nessas redes. 
 

 
 
Marque a afirmativa verdadeira de acordo com as informações da revista: 
 
A) Facebook é a rede social com mais usuários no mundo e no Brasil; 
B) Mais da metade dos usuários do Orkut estão no Brasil; 
C) Somando o número de usuários do GoogleBuzz, do Orkut e do Twitter ultrapassaremos o total de usuários do Facebook; 
D) GoogleBuzz possui mais do dobro de usuários do que o Twitter; 
E) O GoogleBuzz é arede social com mais usuários no Brasil. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Em sua mais recente reunião o COPOM decidiu, mais uma vez, 
pela redução da taxa básica de juros no Brasil. Assinale a 
alternativa que aponta corretamente, o significado da sigla 
COPOM: 
 
A) Conselho de Política Monetária; 
B) Conselho de Polícia Monetária; 
C) Comitê de Política Monetária; 
D) Comitê de Polícia Monetária; 
E) Conselho Público Monetário. 
 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Vice-
Governador do Estado do Ceará: 
 
A) Francisco Pinheiro; 
B) Domingos Filho; 
C) Roberto Cláudio; 
D) Ivo Gomes; 
E) Arísio Costa. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
cidades que sediará jogos da Copa das Confederações em 2013: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Recife; 
D) Belo Horizonte; 
E) São Paulo. 
 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um ano 
bissexto: 
 
A) 2008; 
B) 2006; 
C) 2012; 
D) 2004; 
E) 1992. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um país que 
atualmente ainda possui a monarquia como integrante do 
governo: 
 
A) Bulgária; 
B) Jordânia; 
C) Inglaterra; 
D) Espanha; 
E) Japão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Sobre o Acondicionamento, armazenamento e conservação de 
equipamentos e materiais esportivos, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Em todas as atividades, o funcionamento dos sistemas e 

equipamentos está dependente da existência em reserva e 
devidamente armazenado, de um conjunto muito vasto de 
elementos simples e complexos que, de uma forma mais ou 
menos rápida podem substituir, em caso de avaria temporária 
ou definitiva, a peça ou o sistema original; 

B) Pequenos artigos podem obrigar o bloqueio na utilização uma 
instalação desportiva; 

C) É dispensável que todas as instalações possuam um conjunto 
de artigos preparados para, no caso de avaria, ser 
rapidamente utilizados; 

D) É evidente que ter peças em armazém demanda custos, mas 
também não é menos verdade que a substituição rápida pode, 
em situações extremas, equivaler a um alto nível de eficácia, 
impedindo a anulação ou suspensão de uma atividade; 

E) O valor acrescentado de uma boa gestão corrente dos 
materiais desportivos exige, numa primeira fase, a definição 
precisa do material necessário para ter em reserva. 

 

QUESTÃO 17 

A gestão correta do material desportivo exige, exceto: 
 
A) O conhecimento dos possíveis artigos necessários para o 

funcionamento normal das instalações e equipamentos; 
B) A identificação clara dos artigos e das suas normas de 

funcionamento; 
C) A utilização de um sistema de codificação e referenciação que 

permita a localização rápida de cada artigo; 
D) A manutenção e atualização constante de um inventário, 

sempre adaptado à demanda; 
E) Conhecimentos aprofundados acerca de logística, 

contabilidade e administração. 
 

QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa incorreta sobre o Armazenamento de 
materiais esportivos: 
 
A) Durante muitos anos, os locais de armazenamento de material 

equivaliam às zonas mais qualificadas das instalações; 
B) O objetivo era o aproveitamento dos espaços e não a sua 

adequação a uma finalidade, neste caso, o armazenamento de 
material desportivo; 

C) Progressivamente, este critério tem sido substituído e, 
atualmente, os locais reservados para o armazenamento são 
áreas especializadas e preparadas para este efeito; 

D) Defende-se que, quanto melhor armazenado estiver o 
material, maior será o seu controle e a sua utilização, 
aumentando obviamente o seu ciclo de vida útil; 

E) O local de armazenamento do material desportivo deve 
permitir a correta distribuição do material, por armários, 
prateleiras, paletes e reserva de áreas livres para materiais de 
maiores dimensões. 

 
 
 

QUESTÃO 19 

No que diz respeito ao acondicionamento de material esportivo, é 
fundamental a observância de regras para otimização da 
utilização de espaços. Assinale a alternativa que aponta 
incorretamente uma diretriz a ser adotada para alcançar essa 
finalidade: 
 
A) Disposição de acordo com a utilização; 
B) Alocação do material em local distante da sua utilização; 
C) Recurso a armários de prateleiras para materiais pequenos; 
D) Armários com rodas para transporte; 
E) Alocação do material de forma segura. 
 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa que aponta corretamente aquela que pode 
ser considerada a mais complexa estrutura esportiva da 
atualidade: 
 
A) Quadra de tênis; 
B) Piscina; 
C) Quadra de basquete; 
D) Campo de futebol; 
E) Campo de golfe. 
 

QUESTÃO 21 

O conjunto de ações que evitam a deterioração dos materiais e 
intervêm quando o estado de conservação dos mesmos põe em 
risco os seus possíveis utilizadores é denominado: 
 
A) Conservação; 
B) Manutenção; 
C) Utilização; 
D) Otimização; 
E) Regularização. 
 

QUESTÃO 22 

Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Nestes últimos anos a educação física tem mostrado vitalidade 

em diversos aspectos; 
B) Cada vez mais, a educação física se organiza 

academicamente; 
C) A educação física começa a ser identificada como Motricidade 

Humana ou Cinesiologia, adquirindo personalidade própria 
nunca antes imaginada; 

D) As manifestações esportivas são fenômenos sociais 
reconhecidos entre os mais significativos do século XIV; 

E) Observa-se também, através de encontros, convenções e 
congressos, o despertar dos profissionais desse campo, diante 
da importância fundamental da atividade corporal para as 
pessoas e para a sociedade em geral. 
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QUESTÃO 23 

Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O desenvolvimento social, econômico e cultural, dinâmicos 

nos dias atuais, impõem uma mudança no estilo de vida das 
pessoas; 

B) Com uma singular capacidade de mover-se, a espécie 
humana evoluiu ao longo de sua história e conseguiu feitos 
extraordinários; 

C) Hoje, a espécie humana reforça a vocação para mover-se na 
medida em que abandona o hábito do exercício corporal em 
troca das vantagens oferecidas pelos modernos meios de 
transporte do qual está cada vez mais dependente; 

D) Atualmente, o ser humano é adepto de todas as formas de 
confortos que a tecnologia proporciona à sua vida diária; 

E) O estilo de vida sedentário é associado a um grande número 
de doenças que afligem as pessoas, em particular, as que 
vivem nos centros urbanos. 

 

QUESTÃO 24 

O karate esportivo foi introduzido no Brasil na década de: 
 
A) 20; 
B) 30; 
C) 40; 
D) 50; 
E) 60. 
 

QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado 
brasileiro que foi precursor na prática do karate esportivo: 
 
A) Bahia; 
B) Paraná; 
C) Santa Catarina; 
D) Rio de Janeiro; 
E) São Paulo. 
 

QUESTÃO 26 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado 
brasileiro em que foi realizado o I Campeonato Brasileiro de 
Karate: 
 
A) Bahia; 
B) Paraná; 
C) Santa Catarina; 
D) Rio de Janeiro; 
E) São Paulo. 
 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente a localidade que 
enviou representantes para o I Campeonato Brasileiro de Karate: 
 
A) Bahia; 
B) Distrito Federal; 
C) Santa Catarina; 
D) Rio de Janeiro; 
E) São Paulo. 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o ano de 
realização do I Campeonato Brasileiro de Karate: 
 
A) 1969; 
B) 1970; 
C) 1971; 
D) 1972; 
E) 1973. 
 

QUESTÃO 29 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o país originário 
do karate: 
 
A) Coréia do Norte; 
B) Coréia do Sul; 
C) Japão; 
D) China; 
E) Indonésia. 
 

QUESTÃO 30 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a província em 
que o karate floreceu: 
 
A) Okinawa; 
B) Tokyo; 
C) Bengal; 
D) Fukushima; 
E) Hiroshima. 
 

QUESTÃO 31 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o significado da 
palavra “karate”: 
 
A) Mãos ágeis; 
B) Mãos hábeis; 
C) Mãos livres; 
D) Mãos vazias; 
E) Mãos leves. 
 

QUESTÃO 32 

Assinale a alternativa que aponta corretamente uma parte do 
corpo que não é utilizada na prática do karate: 
 
A) Mãos; 
B) Pés; 
C) Braços; 
D) Pernas; 
E) Pescoço. 
 

QUESTÃO 33 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
habilidades desenvolvidas pelo karate: 
 
A) A força; 
B) A velocidade; 
C) A perspicácia; 
D) A coordenação motora; 
E) O condicionamento físico. 
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QUESTÃO 34 

O karate – assim como as demais lutas desarmadas – teve seu 
crescimento fomentado em virtude: 
 
A) Da busca por atividades físicas; 
B) Da proibição dos súditos de portarem armas; 
C) Da necessidade de variação de condutas; 
D) Do crescimento da população; 
E) Da imposição dos fidalgos. 
 

QUESTÃO 35 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
escolas de karate existentes que apresenta grande destaque: 
 
A) Ryori; 
B) Shotokan; 
C) Goju-Ryu; 
D) Shito-Ryu; 
E) Wado-Ryu. 
 

QUESTÃO 36 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o local onde foi 
realizado o 1º Campeonato Mundial de Karate: 
 
A) Coréia do Norte; 
B)  Coréia do Sul; 
C) Japão; 
D) China; 
E) Indonésia. 
 

QUESTÃO 37 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o ano de 
realização do 1º Campeonato Mundial de Karate: 
 
A) 1970; 
B) 1971; 
C) 1972; 
D) 1973; 
E) 1974. 
 

QUESTÃO 38 

Os campeonatos mundiais de karate realizam-se com a 
periodicidade de: 
 
A) 1 ano; 
B) 2 anos; 
C) 3 anos; 
D) 4 anos; 
E) 5 anos. 
 

QUESTÃO 39 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o ano de criação 
da União Mundial das Organizações de Karate (WUKO): 
 
A) 1970; 
B) 1971; 
C) 1972; 
D) 1973; 
E) 1974. 
 
 

QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o ano de 
reconhecimento da União Mundial das Organizações de Karate 
(WUKO) pelo Comitê Olímpico Internacional – COI: 
 
A) 1981; 
B) 1982; 
C) 1983; 
D) 1984; 
E) 1985. 
 

QUESTÃO 41 

Sobre a área de competição de Kumite, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) A área de competição deve ser plana (lisa) e livre de 

obstáculos; 
B) Para o posicionamento do Árbitro deve-se assinalar uma linha 

de meio metro de comprimento a dois metros do centro da 
área de competição; 

C) Para o posicionamento dos competidores deverá ser marcado 
duas linhas paralelas de dois metros de comprimento cada, 
em ângulo reto com a linha do Árbitro Central e situado a um 
metro e meio do centro da área de competição; 

D) Cada Juiz se sentará nos cantos do tatame na área de 
segurança; 

E) O Árbitro poderá se mover ao redor de todo o tatame, 
incluindo a área de segurança onde estão sentados os Juízes. 

 

QUESTÃO 42 

A área de competição de Kumite será um quadrado, formado por 
peças de tatames, do tipo homologado pela WKF, com lados de: 
 
A) Oito metros; 
B) Seis metros; 
C) Quatro metros; 
D) Dois metros; 
E) Um metro. 
 

QUESTÃO 43 

Haverá na área de competição de Kumite uma área de segurança 
adicional com perímetro de: 
 
A) Oito metros; 
B) Seis metros; 
C) Quatro metros; 
D) Dois metros; 
E) Um metro. 
 

QUESTÃO 44 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma 
característica do uniforme de árbitro de competição de Kumite: 
 
A) Paletó branco com dois botões prateados; 
B) Camisa branca de mangas curtas; 
C) Uma gravata oficial sem prendedor; 
D) Calça comprida lisa cinza clara sem dobras; 
E) Meias azuis escuro ou pretas lisas e sapatos pretos sem salto 

(sapatilhas) para ser usado na área de competição. 
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QUESTÃO 45 

Sobre os uniformes de competidores de Kumite, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Os competidores devem vestir um karate-gi branco sem 

faixas, riscas, franjas ou rebordos; 
B) O emblema nacional ou bandeira do país pode ser usado no 

peito do lado direito da jaqueta e não pode exceder o tamanho 
de 12 cm x 8 cm; 

C) Só as etiquetas originais do fabricante podem ser exibidas no 
karate-gi; 

D) Adicionalmente um número de identificação emitido pelo 
Comitê organizador deve ser utilizado nas costas; 

E) Um competidor deve usar uma faixa vermelha e o outro uma 
faixa azul. 

 

QUESTÃO 46 

Dentre os equipamentos protetores obrigatórios não se inclui: 
 
A) Luvas; 
B) Protetores bucais; 
C) Protetor corporal; 
D) Caneleiras; 
E) Coquilha. 
 

QUESTÃO 47 

Sobre a organização de um campeonato de karate, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Um torneio ou campeonato de Karatê pode envolver 

competição de Kumite e/ou de Kata; 
B) A competição de Kumite pode ser dividida por equipe e 

individual; 
C) A competição individual pode ser dividida por categoria de 

peso e aberta; 
D) As categorias por peso são divididas em combates (lutas); 
E) O competidor pode, livremente, ser substituído por outro numa 

competição individual. 
 

QUESTÃO 48 

Em competições de karate, as equipes masculinas são formadas 
por: 
 
A) 3 membros; 
B) 5 membros; 
C) 7 membros; 
D) 9 membros; 
E) 11 membros. 
 

QUESTÃO 49 

Em competições de karate, as equipes femininas são formadas 
por: 
 
A) 2 membros; 
B) 4 membros; 
C) 6 membros; 
D) 8 membros; 
E) 10 membros. 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
juízes necessários em cada luta num campeonato de karate: 
 
A) 1 juiz; 
B) 2 juízes; 
C) 3 juízes; 
D) 4 juízes; 
E) 5 juízes. 
 
 
 




