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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. As próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos ocorreram no ano de 2016. Trata-se de um pré-candidato 

a presidência dos Estados Unidos: 

a) Donald Trump 

b) Jhon Stevves 

c) Hillary Scott 
d) Paul Krets 

 

02. No ano de 2016 serão realizados no Rio de Janeiro os jogos Olímpicos e Paralímpicos.  Os jogos paralímpicos 

ocorrerão no mês de: 

a) Junho 
b) Setembro 

c) Outubro 

d) Novembro 
 

03. A Bovespa é: 

a) O valor do real para turismo. 

b) A cotação do real para venda. 

c) A Bolsa de Valores de São Paulo. 
d) A moeda comercial brasileira. 

 

04. O município de Otacílio Costa foi desmembrado do município de Lages em 10 de maio de: 

a) 1982 

b) 1985 
c) 1988 

d) 1990 

 

05. Antes mesmo de tornar-se município, a cidade de Otacílio Costa já havia recebido o nome de: 

a) Fazendinha 
b) Estradinha 

c) Lago branco 

d) Encruzilhada 
 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. No karatê, o soco é denominado: 

a) Tsuki 
b) Tso 

c) Tsiki 

d) Tzada 
 

07. No karatê, o Keri é um: 

a) Bloqueio 
b) Chute 

c) Empurrão 
d) Mata leão 

 

08. São técnicas fundamentais do karatê: 

a) Iziqui - akza 

b) Okui - ichu 
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c) Nake - uschi 

d) Uke - uchi 
 

09. São pontos fundamentais no karatê, exceto: 

a) Equilíbrio 
b) Centro de gravidade 

c) Receio 
d) Concentração da força 

 

10. O ataque no karatê deve ser deferido com as mãos e os pés na posição normal de prontidão ou de defesa. As 

mãos e os pés devem sempre estar posicionados de modo para que facilite a aplicação das técnicas com 

facilidade e rapidez.  

Quanto ao trecho acima: 

a) Está totalmente correto. 

b) Está totalmente incorreto. 

c) Apenas a primeira frase está correta. 
d) Apenas a segunda frase está correta. 

 

11. O professor de karatê deve orientar o seu aprendiz à: 

 

 I – Estar bem equilibrado ao aplicar técnicas ofensivas ou defensivas; 
 II – Girar os quadris suavemente ao executar as técnicas; 
 III – Fazer os músculos trabalharem juntos em harmonia. 
 
Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 

 

12. São posturas do karatê, exceto: 
a) Kiba-dachi 

b) Shitu-trei 
c) Shizen-tai 

d) Zenkutsu-dachi 

 
13. No karatê, o sistema de faixas pretas vão até o: 

a) 5º dan 
b) 7º dan 

c) 8º dan 
d) 10 dan 

 

14. No karatê, a cor da faixa do aluno iniciante é: 
a) Azul 

b) Vermelha 
c) Branca 

d) Amarela 

 
15. Peso essencialmente suportado pela perna traseira. Tendo ambas as pernas dobradas e joelhos virados para 

frente com a perna da frente afastada, apoiada apenas no terço superior do pé (razoavelmente à distância de um 
pé). 

O trecho acima relata: 

a) A posição do abajur 
b) A postura do alce 

c) A postura do gato 
d) A posição do coelho 
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DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


