Prefeitura Municipal de Cerquilho PSPMC 02/2018

METROCAPITAL Soluções

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

De acordo com o texto acima, é correto afirmar
que os Estados Unidos:

“A mídia estatal da Síria relatou que a coalizão
de combate ao Estado Islâmico liderada pelos
Estados Unidos atacou posições militares
sírias no leste do país nesta quinta-feira, mas as
Forças Armadas norte-americanas negaram. O
Estado Islâmico perdeu a maior parte de seu
território na Síria no ano passado, mas manteve
controle de algumas áreas remotas no deserto e
tem atacado o Exército sírio e forças aliadas
nas últimas semanas. A coalizão também
retomou recentemente sua própria campanha
contra o grupo jihadista na Síria."Algumas de
nossas instalações militares entre Albu Kamal
e Humeima foram expostas durante a
madrugada de hoje a agressão executada por
jatos da coalizão dos Estados Unidos", disse a
agência de notícias estatal Sana, citando fonte
militar. Os ataques causaram apenas danos
materiais e ocorreram 24 horas depois de um
ataque do Estado Islâmico contra posições
militares sírias na mesma região, segundo a
agência. Uma autoridade militar dos EUA
negou ter qualquer conhecimento dos ataques.
"Nós não temos nenhum relatório operacional
de um ataque da coalizão liderada pelos
Estados Unidos contra alvos e forças próregime sírio", disse à Reuters o porta-voz do
Comando Central dos EUA, capitão Bill
Urban.”.
REUTERS.
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/mid
ia-estatal-siria-diz-que-eua-atacaramposicoes-militares-do-pais-washingtonnega,9f9838bd24367be6f9b4cb754e227226bf
ek84oi.html, 24/05/2018).

Instrutor de Judô

(A) Possuía a intenção de atacar posições
militares Sírias no leste do país por acreditar
serem estas aliadas ao Estado Islâmico.
(B) Assim como o Estado Islâmico passaram a
atacar posições militares Sírias em todo o país
por igualmente se oporem ao governo.
(C) lideram a coalização de combate ao Estado
Islâmico que retomou recentemente sua
própria companha contra o grupo jihadista na
Síria.
(D) causaram diversos danos as instalações
militares entre Albu Kamal e Humeima, de
ordem material e pessoal, com a morte de
diversos civis e militares.
(E) confirmou o ataque, mas afirmou que ele
apenas ocorreu por acreditar não serem forças
pró-regime sírio.
QUESTÃO 02
Segundo o texto é correto afirmar que:
(A) que a agência de notícias estatal Sana,
através de fontes militares, teve conhecimento
de ataques pela coalizão de combate ao Estado
Islâmico a posições militares Sírias no leste do
país.
(B) que os militares relataram que a
coalização, tentando evitar ataques que
estavam ocorrendo naquele momento pelo
Estado Islâmico naquela região contra
posições militares sírias, acabou acarretando
danos materiais as instalações militares
governamentais.
(C) que o Estado Islâmico ainda possui grande
parte do território Sírio, com controle absoluto
de grandes áreas, o que o leva a atacar
facilmente o exército Sírio e forças aliadas a
ele.
(D) que os Estados Unidos possuem relatório
operacional de um ataque da coalização
liderada por ele contra alvos e força pró-regime
sírio.
(E) que o Presidente do Estados Unidos negou
ter qualquer conhecimento dos ataques.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 05

De acordo com o texto, a agência Estatal da
Síria relatou:

Assinale a alternativa correta no tocante a
colocação da crase na frase: “Ofereci minha
atenção a esta moça enquanto estava a dançar
no salão, mas ela não quis, saindo as pressas a
beira de um colapso nervoso.”

(A) constantes abusos que as forças militares
sírias vêm sofrendo por ataques dos Estados
Unidos.
(B) que os ataques realizados pela coalização
liderada pelos Estados Unidos, ocorreram 24
horas depois de um ataque do Estado Islâmico
contra posições militares sírias na região.
(C) que a área afetada pelos ataques foi no
norte do país.

(A) à, à, as, a.
(B) a, à, as, à.
(C) a, a, as, à.
(D) a, a, às, à.
(E) à, à, às, à.

(D) que as instalações militares foram expostas
pela manhã e só sofreram ataques terrestres.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

(E) que a fonte da agência estatal é anônima e
não possui ligações com os dados militares do
país.

QUESTÃO 04
Considere o parágrafo: “A mídia estatal da
Síria relatou que a coalizão de combate ao
Estado Islâmico liderada pelos Estados Unidos
atacou posições militares sírias no leste do país
nesta quinta-feira, mas as Forças Armadas
norte-americanas negaram” (linhas de 1/5).
Todos os termos abaixo poderiam substituir a
expressão negritada, exceto:

QUESTÃO 06
Maria foi ao shopping realizar uma compra na
semana promocional do estabelecimento,
comprou ao total 60 itens, sendo 15 calças
3
jeans e 5 do restante blusinhas das mais
variadas, sabendo-se que os demais itens são
acessórios, qual a fração que representa os
acessórios em relação ao total de itens?
(A)
(B)

1
5
2
5

(A) porém
(B) entretanto.

(C)

(C) todavia
(D) no entanto.
(E) além disso.

Instrutor de Judô

(D)
(E)

3
10
8
10
5
10
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

A torcida organizada do time Atléticos da
União possui 180 membros, sendo que 25%
não se encontram adimplentes com a
organização, estando impedidos de participar
de seus eventos e, cinco dos membros
encontram-se afastados por problemas de
ordem pessoal, razão pela qual foi decidido
que apenas 60% dos membros poderiam
comparecer aos jogos do time, para que outras
problemáticas fossem resolvidas dentro da
organização pelos demais. Assim, em relação
ao número total de membros, qual é o valor em
porcentagem dos membros que poderão
assistir aos jogos do time?

Um caminhoneiro precisa percorrer um
determinado percurso que possui identificação
do quilômetro através de uma placa o
apontando a cada 500 metros, partindo do
início da rodovia, ou seja, do km 0, após
percorrer 3,75km, percebeu que já havia
3
andando 8 de todo o percurso, por quantas
placas
precisará
então
passar
este
caminhoneiro até atingir seu objetivo final?

(A) 43,33%.

(D) 32

(B) 52,25%.

(E) 28

(A) 12
(B) 20
(C) 36

(C) 48,32%.
(D) 62,01%.

QUESTÃO 10

(E) 68,36%

Pâmela possui três irmãos, sendo um são
paulino, um palmeirense e um flamenguista.
Um de seus irmãos é negro, outro pardo e outro
branco. Desta forma, sabemos que: ou o são
paulino é negro ou o flamenguista é negro; ou
o são paulino é pardo ou palmeirense é branco;
ou flamenguista é branco ou o palmeirense é
branco; ou o palmeirense é pardo ou o
flamenguista é pardo. Portanto o são paulino, o
palmeirense
e
o
flamenguista
são,
respectivamente:

QUESTÃO 08
Lucas queria comprar um vídeo game de R$
2.500,00, mas não possuía o valor à vista para
adquiri-lo, ocasião em que o gerente da loja
ofereceu vender a ele em 8 vezes, com juros
mensais simples a 0,9%, o que não o ajudaria,
pois o valor final aumentaria muito, ocasião
em que Paulo, amigo de Lucas que com ele
estava, disse que venderia seu vídeo game
usado com juros simples três vezes menor que
o da loja, com taxa mensal de 0,8%, em 5
vezes. A diferença entre o preço da loja e do
vídeo game do amigo de Lucas é de?
(A) R$ 1.000,00

(A) negro, pardo e branco.
(B) branco, negro e pardo.
(C) branco, pardo e negro.
(D) pardo, negro e branco.
(E) negro, branco e pardo.

(B) R$ 1.200,00
(C) R$ 2.320,00
(D) R$ 2.000,00
(E) R$ 1.600,00

Instrutor de Judô
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E
CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO
QUESTÃO 11
Conforme se verifica da Lei Orgânica do
Município de Cerquilho/SP, precisamente, em
seu artigo 3º, é certo informar que o

Município possui as seguintes atribuições:
(A) legislar de forma privativa sobre assuntos
de interesse local.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 13
No tocante aos danos causados pelas pessoas
jurídicas de direito público e privado,
prestadores de serviços públicos, é certo dizer
que:
(A) responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, não
cabendo direito de regresso contra os
responsáveis nos casos de dolo ou culpa.

(B) criar, organizar e suprimir distritos, sem a
necessidade de ser observada a legislação
estadual.

(B) responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

(C) elaborar apenas plano plurianual, sendo de
competência do Estado a elaboração de
diretrizes orçamentárias e os orçamentos
anuais.

(C) não responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
os quais responderão por si só por suas ações.

(D) disciplinar a utilização dos logradouros
públicos, sem interferência no trânsito e
tráfego.
(E) prestar sem cooperação técnica e financeira
da União e do Estado, serviços de atendimento
à saúde da população.

(D) responderão apenas pelos danos que os
agentes de pessoas jurídicas de direito público,
nessa qualidade, causarem a terceiros.
(E) responderão apenas pelos danos que os
agentes de pessoas jurídicas de direito privado,
prestadores de serviços públicos, nessa
qualidade, causarem a terceiros.
QUESTÃO 14

QUESTÃO 12
A
fiscalização
contábil,
financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do
Município e de todas as entidades da
administração, direta e indireta, quanto a
legalidade, legitimidade, economicidade,
finalidade,
motivação,
moralidade,
publicidade e interesse público, aplicação de
subvenções e renúncia de receitas, será
exercida:
(A) pelo poder judiciário.
(B) unicamente pelo poder executivo.
(C) pelo poder judiciário e pelo poder
executivo.
(D) pela Câmara Municipal, mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do
Executivo.
(E) pela Câmara Municipal e pelo Ministério
Público Federal.

Instrutor de Judô

Sobre a história da fundação do Município de
Cerquilho é correto afirmar que:
(A) apenas imigrantes espanhóis, sem a
contribuição de outros povos construíram
Cerquilho, razão pela qual passou a ter o citado
nome de origem de seus fundadores, que
significa em espanhol cercado, Cerquinho.
(B) o primeiro Prefeito de Cerquilho, Antônio
Souto, tomou posse em 3 de abril de 1959.
(C) Em 24 de dezembro de 1948, Cerquilho
que era apenas um distrito, assim eleito em
1914 com nome de Freguesia de São José de
Cerquilho, passou a ser elevado a categoria de
Município.
(D) Cerquilho tratava-se, inicialmente, de um
hotel cercado por grandes muros para o
repouso de tropeiros que passavam, rumo a
feira na capital.
(E) em 1948, um vagão de trem carregado com
5 toneladas de dinamite, destruiu a cidade o
que impossibilitou o seu progressivo sucesso,
sofrendo consequência até os dias atuais.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 17

Sobre os dados do Município de Cerquilho é
correto afirmar que:

Assinale o nome do mestre responsável por
trazer o judô para o Brasil:

(A) em 2017 a população estimada era de
46.733, conforme fonte do IBGE de 1º de

(A) Eisei Maeda.

julho de 2017.
(B) em 2010 a população estimada era de
30.000, conforme fonte do IBGE de 1º de julho
de 2017.

(B) Matsou Kaneda.
(C) Taki Kunawara.
(D) Toshiko Omuro.
(E) Fugiro Miamoto.

(C) a área de unidade territorial de Cerquilho
em 2016 por Km² era de 140.000, conforme
fonte do IBGE de 1º de julho de 2017.

QUESTÃO 18

(D) em 2017 a população estimada era de
69.480, conforme fonte do IBGE de 1º de julho
de 2017.

No judô, qual é a finalidade do Ukemi?

(E) em 2010 a população estimada era de
52.000, conforme fonte do IBGE de 1º de julho
de 2017.

(B) reduzir os efeitos do impacto do corpo
contra o solo.

(A) preparar a entrada de uma técnica de
projeção.

(C) imobilizar o adversário.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(D) forçar o adversário a desistir da luta.
(E) neutralizar o ataque do adversário.

QUESTÃO 16
Como se sabe, Jigoro Kano é conhecido como
o fundador do judô. Para a formação dessa
modalidade de arte marcial, o mestre se
inspirou em alguns princípios, que são:
(A) Princípio da felicidade e benefício
universal.

QUESTÃO 19
Qual é a duração de uma disputa de judô nas
modalidades masculinas e femininas,
respectivamente?
(A) 4 e 5 minutos.

(B) Princípio da verdade suprema e máxima
eficiência.

(B) 5 e 4 minutos.

(C) Princípio da prosperidade e benefício
mútuo e suavidade.

(D) 6 e 5 minutos.

(D) Princípio da suavidade e sobrecarga.

(E) 5 minutos para ambas as modalidades.

(E) Princípio da assimetria biológica e
individualidade.

(C) 5 e 6 minutos.

QUESTÃO 20
No judô, Uki-Wasa é considerado que tipo de
golpe?
(A) Yoko-Sutemi-Wasa.
(B) Harai-Goshi.
(C) Ashi-Wasa.
(D) Te-Wasa.
(E) O-Soto-Gari.

Instrutor de Judô
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QUESTÃO 21
Analise a seguinte situação hipotética:
Em uma determinada competição, o árbitro
central marca IPPON, um lateral WAZARI, e
o outro lateral permanece imóvel.
Dadas essas informações, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – O árbitro central apaga o IPPON, marca o
WAZARI que é a opinião média das três
opiniões.
II – Permanece o IPPON, e o árbitro central dá
o SOREMADE.
III – Os árbitros reúnem-se e decidirão a
pontuação que deverá ser marcada.
IV – Será considerado o IPPON, uma vez que
todas as opiniões são diferentes. Nesses casos,
a opinião do árbitro central é prioritária.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 23
No que se refere às penalidades aplicáveis na
luta de judô, analise os itens abaixo e, ao final,
assinale a assinale a alternativa correta:
I – Hansoku-Make: é aplicado em casos de
infração grave. O lutador é expulso e a vitória
de seu adversário é declarada.
II – Keikoku: é atribuído quando o lutador já
tem um “chui” e recebe um “shido”. Essa
penalidade não encerra o combate, entretanto é
aplicada em infrações graves.
III – Chui: é aplicado em casos mais graves ou
quando se aplica a um lutador seu segundo
“shido”.
IV – Shido: é uma penalização fraca, que não
faz com que o adversário pontue.
(A) apenas os itens II e IV são verdadeiros.

(A) apenas o item I é verdadeiro.

(B) apenas os itens I e II são verdadeiros.

(B) apenas o item II é verdadeiro.

(C) apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.

(C) apenas o item III é verdadeiro.

(D) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.

(D) apenas os itens II e IV são verdadeiros.

(E) todos os itens são verdadeiros.

(E) apenas os itens III e IV são verdadeiros.
QUESTÃO 24
QUESTÃO 22
Como se sabe, no judô somente é permitida a
torção da articulação do cotovelo. Porém, no
katame-no-kata há uma técnica onde o tori
realiza a torção da articulação do joelho. Que
nome se dá a essa técnica?
(A) Waki-gatume.
(B) Ashi-gatame.
(C) Ashi-garami.
(D) Ude-gatame.
(E) Ude-garami.

No que se refere aos ensinamentos do mestre
Jigoro Kano acerca do “randori”,“shiai” e o
comportamento do judoca, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – Flexionar e afastar os joelhos, projetar o
quadril para trás e a cabeça para frente a fim de
afastar o adversário, uma vez que isso aumenta
a eficiência da postura de defesa (jigo-hontai).
II – Manter-se quase todo o tempo de luta em
shizen-tai,
sem
tensionar
o
corpo,
principalmente os braços e as pernas.
III – Manter uma postura que proteja o rosto,
peito e genitais de ataque não permitidos,
como chutes e socos.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.

Instrutor de Judô
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

No judô, o Ritsure é o ritual executado em pé
em sinal de:

Das combinações abaixo, selecione aquela que
apresenta apenas técnicas do nege-waza
permitidas em competições oficiais:

(A) reverência.

(A) Yoko-wakare; yama-arashi; uchi-matasukashi.

(B) intimidação.
(C) desprezo.

(B) Ashi-guruma; te-guruma; koshi-guruma.

(D) coragem.

(C) Kani-basami; kuchiki-taoshi; o-soto-gari.

(E) tolerância.

(D) Kibisu-gaeshi;
gaeshi.

QUESTÃO 26

kouchi-gaeshi;

sumi-

O judô é uma arte marcial que faz uso dos
seguintes elementos:

(E) Shintzo-okuma; o-soto-gari; shinzi-agarisoto.

(A) alavancas, pressões e golpes traumáticos
para derrubar, dominar e submeter o oponente,
tradicionalmente visando à preparação para a
guerra.

QUESTÃO 29

(B) golpes traumáticos para
dominar
e
submeter
o
tradicionalmente sem usar armas.

nocautear,
oponente,

(C) alavancas e golpes traumáticos para
derrotar, dominar e submeter o oponente,
assim como o uso de armas diversas.
(D) tipos de armas diversos para derrotar,
dominar
e
submeter
o
oponente,
tradicionalmente em uma luta até a morte.
(E) alavancas e pressões para derrubar e
submeter o oponente, originariamente com
técnicas
traumáticas,
mas
atualmente
disputado apenas na modalidade olímpica.
QUESTÃO 27
O “gokyo” atual é formado por:
(A) quatro grupos compostos por dez técnicas
cada.

Para a prática do judô é necessário o uso de
uma vestimenta adequada, que recebe o nome
de:
(A) judomi.
(B) hisodomi.
(C) judoki.
(D) judoti.
(E) judogui.
QUESTÃO 30
Em uma competição de judô, um dos atletas,
antes de fazer o “Kumikata”, aplica um
“Morote-gari” em seu oponente no limite da
área de combate, projetando-o para fora dela.
Diante desse quadro, a decisão da arbitragem
será:
(A) não interromper a luta e marcar a devida
pontuação pela projeção executada.

(B) cinco grupos compostos por seis técnicas
cada.

(B) dar o comando de “mate” e aplicar
“hansoku-make” ao atleta executor da
projeção.

(C) oito grupos compostos de oito técnicas
cada.

(C) dar o comando de “mate” e marcar a devida
pontuação pela projeção executada.

(D) seis grupos compostos de dez técnicas
cada.

(D) dar o comando de “mate” e aplicar “shido”
ao atleta executor da projeção.

(E) cinco grupos compostos por oito técnicas
cada.

(E) dar o comando de “mate” e não validar a
projeção executada.

Instrutor de Judô
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