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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. A VII Semana do Meio Ambiente, realizada em Otacílio Costa entre os dias 30 de maio e 03 de junho, teve 

diversas atividades e ofereceu uma ampla programação aos otacilienses. As ações foram desenvolvidas pela 

Secretaria de Meio Ambiente, com apoio CISAMA – Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense e FUNSERRA – 

Fundo Intermunicipal de Meio Ambiente, tendo o intuito de despertar: 

a) Entendimento a respeito das Chuvas na região 

b) Entendimento a respeito do clima na região 

c) Entendimento a respeito da consciência ambiental na sociedade 

d) Entendimento a respeito da consciência econômica na sociedade 

 

02. Quanto às noticias abaixo, referentes a acontecimentos recentes: 

 

I- Astronauta russo volta à Terra após bater recorde de tempo no espaço; 

II- Nasa testa robô 'com espinhos' para explorar asteroides e cometas. 

 

a) Ambas são falsas. 
b) Ambas são verdadeiras. 

c) Somente a noticia I é verdadeira. 
d) Somente a noticia II é verdadeira. 

 

03. O Distrito Federal é um território autônomo composto por trinta regiões administrativas (cidades-satélites), exceto 

Brasília. A capital federal foi inaugurada no dia 21 de abril de: 

a) 1950 
b) 1955 

c) 1960 

d) 1970 
 

04. O atual Ministro da Fazenda do Brasil é: 

a) Aldo Rebelo 
b) Eduardo Braga 

c) Joaquim Levy 
d) Jaques Wagner 

 

05. O município Otacílio Costa é banhado pela bacia do rio: 

a) Camboriú 

b) Capivari 
c) Itapurã  

d) Canoas 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. Deverá ser advertido com cartão amarelo o jogador que: 

 

(__) na opinião do árbitro, fizer gestos provocadores, debochados ou exaltados; 

(__) subir nos alambrados em volta do campo para comemorar um gol; 

(__) for em direção a câmeras de filmagem, para dedicar o gol. 

 

Assinale com (v) as afirmações verdadeiras e com (f) as falsas: 
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a) F-V-V 

b) V-V-F 
c) F-F-V 

d) V-F-F 
 

07. O equipamento básico obrigatório de um jogador é composto das seguintes peças, exceto: 

a) Caneleiras 
b) Calçados 

c) Meiões 

d) Óculos 
 

08. Uma partida de futebol será jogada por duas equipes, cada uma formada por no máximo onze jogadores, dos 

quais um jogará como goleiro. A partida não começará se uma das equipes tiver menos de: 

a) Dez jogadores 

b) Nove jogadores 
c) Oito jogadores 

d) Sete jogadores 

 

09. Assinale a alternativa incorreta. O triatlo é uma modalidade esportiva que surgiu nos Estados Unidos por volta da 

década de setenta. O triatlo é composto por provas de: 

a) Natação 
b) Corrida 

c) Salto 
d) Ciclismo 

 

10. Analise: 

Qualquer jogador poderá trocar de posição com o goleiro, desde que: 

 

 I - o árbitro seja informado previamente;  

II - a troca se efetue durante uma paralisação do jogo. 

 

Quanto aos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 
c) Ambos os itens estão incorretos. 

d) Ambos os itens estão corretos. 

 

11. A distância entre os postes de meta será de 7,32 m e a altura da parte inferior do travessão ao solo será de: 

a) 2,44 m 

b) 2,55 m 
c) 2,66 m 

d) 2,77 m 
 

12. Os árbitros não podem usar adereços e/ou jóias, exceto: 

a) Pulseira para medir os batimentos cardíacos 
b) O boné para proteger do sol 

c) O relógio ou aparelho similar para cronometrar a partida 
d) A aliança de casamento 

 

13. As bandeirinhas estarão em cada canto do campo, um poste não pontiagudo será colocado com uma bandeirinha. 

A altura mínima desse poste será de: 

a) 0,5 cm 

b) 1,0 m 
c) 1,5 m 

d) 2,0 m 
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14. Analise: 

 

 
 

A imagem acima quando realizada pelo árbitro indica aos jogadores: 

a) Vantagem 

b) Tiro de meta 
c) Tido de canto 

d) Lateral 
 

15. Complete a lacuna corretamente. Poderão ser realizadas no máximo ________ substituições por equipe em 

qualquer partida de competição oficial organizada sob os auspícios da FIFA, das confederações ou das 

associações membro. 

a) Duas 

b) Três 
c) Quatro 

d) Cinco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
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