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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte maneira: 

01 a 20  Língua Portuguesa; 21 a 35  Matemática.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, 

solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.  

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta na cor 

preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  

 
 



 

 

Língua Portuguesa            01 a 20 
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões desta prova.  

 

Os valores olímpicos que os Jogos carregam 

Katia Rubio* 

Os Jogos Olímpicos representam uma das atividades de maior  visibilidade do contexto esportivo 

contemporâneo e estão fundamentados não apenas nas regras de cada modalidade esportiva, 

mas, principalmente, nos valores humanos, combinando esporte, educação e cultura.  

A origem desses jogos se associa às competições at léticas na Grécia, que eram realizadas para 

celebrar diferentes deuses. Por isso, muito do que se sabe sobre a história desse período se 

confunde com a mitologia. Na Grécia Antiga, as práticas atléticas eram consideradas uma 

obrigação moral e os gregos entendiam que a beleza e a força eram exercitadas pela ginástica e 

pelas artes, desenvolvendo o corpo e a alma, e nunca um sem o outro.  

O Movimento Olímpico contemporâneo foi criado por Pierre de Coubertin. Ele acreditava que o 

esporte era uma importante forma de educação para a juventude. Para ele, mais importante do 

que a vitória nas competições era a participação na disputa. Assim, nasceu o Olimpismo, que se 

refere ao conjunto de valores pedagógicos e filosóficos do Movimento Olímpico, e não apenas 

aos Jogos Olímpicos. 

Os Jogos Olímpicos da Era Moderna tiveram sua primeira edição em 1896. As modernas 

Olimpíadas, ou seja, o período em que ocorrem as edições dos Jogos Olímpicos, dividem -se em 

Jogos de Inverno e de Verão, ocorrem de quatro em quatro anos, como na Antiguidade, 

alternando-se a cada dois anos entre os Jogos de Verão e os de Inverno. Atualmente, a 

realização das competições é disputada por metrópoles de países dos cinco continentes, em  um 

processo que demanda alguns anos. As regras do Movimento Olímpico estão contidas na 

chamada Carta Olímpica. 

Ao longo do século XX, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer em três ocasiões: os Jogos 

da VI Olimpíada, em 1916, por causa da Primeira Guerra Mundial e os Jogos da XI e da XII 

Olimpíadas, em 1940 e 1944, por causa da Segunda Guerra Mundial.  

Entre os símbolos olímpicos, destaca-se a bandeira com os anéis entrelaçados. Ela foi criada em 

1913. Cada um dos anéis coloridos representa um continente: o azul refere -se à Europa, o 

amarelo à Ásia, o preto à África, o verde à Oceania e o vermelho à América. Essas cores estão 

presentes em quase todas as bandeiras dos países do mundo. Somente nos Jogos Olímpicos de 

Antuérpia, em 1920, o símbolo, em fundo branco, foi utilizado pela primeira vez na bandeira 

olímpica que abriu o desfile das delegações. 

A chama olímpica é considerada um dos elementos centrais dos jogos desde a Antiguidade, 

quando o fogo, presente na celebração olímpica, representava a luz e o poder dos deuses. Acesa 

em um ritual no Templo de Hera, em Olímpia, a chama é passada para uma tocha para, então, 

ser conduzida por atletas e pessoas de diferentes países até chegar ao estádio onde serão 

realizados os Jogos Olímpicos. Nesse momento, é acesa a chama olímpica, que será apagada 

somente ao final da cerimônia de encerramento daquela edição dos jogos.  

As oliveiras eram árvores símbolo da Grécia, grande produtora de azeitonas e de azeite, 

fundamentais para os gregos, pois as azeitonas têm presença marcante na culinária e o azeite 

servia como combustível para iluminar as casas. Por isso, outro símbolo é a coroa com ramos de 

oliveira, que representa o triunfo do vencedor nas provas dos Jogos Olímpicos, enquanto os 

demais Jogos Públicos premiavam seus vencedores com objeto de valor local, como a coroa com 

ramos de louros. 

Os Jogos Olímpicos basearam-se em um conjunto de valores que são a referência fundamental 

do Movimento Olímpico até os dias atuais. Quando Pierre de Coubertin deu início ao Movimento 

Olímpico, no final do século XIX, ele não desejava apenas criar um a competição esportiva. 
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Alguns princípios éticos, pedagógicos e morais norteavam essa prática, que hoje representa a 

“face pública” do Olimpismo. Assim, o respeito, a coragem, a determinação, a inspiração e a 

igualdade são valores olímpicos por excelência,  que funcionam como um Código de Conduta do 

Movimento Olímpico e buscam nortear as ações de todos os envolvidos nas atividades olímpicas, 

sejam elas competitivas, administrativas ou voluntárias.  

*Katia Rubio é professora associada da Escola de Educação Fís ica e Esporte da Universidade de São Paulo e é 

membro da Academia Olímpica Brasileira.  
 

Disponível em:<http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental -1/os-valores-olimpicos-que-os-jogos-carregam/.> 

Acesso em: 18 abr.2016.[Adaptado]  

 

01. A intenção comunicativa dominante do texto é 

A) questionar a importância dos símbolos nos jogos olímpicos.  

B) opinar sobre a origem dos jogos olímpicos na Grécia Antiga.  

C) contestar o papel dos jogos olímpicos na contemporaneidade.  

D) informar sobre os valores que fundamentam os jogos olímpicos. 

 
02. De acordo com o texto, 

A) atualmente, os jogos olímpicos são sediados, invariavelmente, nas capitais dos países 
mais desenvolvidos do mundo. 

B) na contemporaneidade, o esporte objetiva, principalmente, educar os jovens para serem 
vencedores. 

C) na Era Moderna, os Jogos Olímpicos, cujas regras estão contidas na Carta Olímpica, 
surgiram no século XIX. 

D) atualmente, o vencedor olímpico é premiado, de forma honrosa, com uma coroa produzida 
a partir de ramos de louro. 

 
03. O texto apresenta como temática principal  

A) a Mitologia Grega. 

B) os Jogos Olímpicos. 

C) a Grécia Antiga. 

D) os Símbolos Olímpicos. 

 
04. Segundo o texto, os valores que compõem o Código de Conduta do Movimento Olímpico são  

A) coragem, dedicação, dinamismo e igualdade. 

B) respeito, ética, coragem, dedicação e igualdade.  

C) dinamismo, moral, determinação e coragem. 

D) respeito, coragem, determinação, inspiração e igualdade.  

 
05. A partir da leitura do texto, pode-se inferir que 

A) a Olimpíada originou-se na Grécia Antiga a partir da compreensão de que o culto ao corpo 
sobrepõe-se ao da alma. 

B) o maior legado deixado pelas Olimpíadas para os países-sede é a aprendizagem de 
valores humanos. 

C) os Jogos Olímpicos já não têm mais os mesmos propósitos educativos e  culturais de 
antigamente. 

D) os Jogos Olímpicos, no contexto esportivo contemporâneo, levam em consideração 
somente as regras de cada modalidade esportiva.  
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06. O tipo textual predominante no oitavo parágrafo é o  

A) narrativo, marcado pelo uso de verbos no pretérito imperfeito do indicativo e no futuro do 
subjuntivo. 

B) narrativo, marcado pelo uso de verbos no pretérito perfeito do indicativo e no presente do 
subjuntivo. 

C) descritivo, marcado pelo uso de verbos no presente e no pretérito imperfeito do in dicativo. 

D) descritivo, marcado pelo uso de verbos no presente e no futuro do pretérito do indicativo.  

 

Considere o trecho para responder às questões de 07 a 11.  

Quando Pierre de Coubertin deu início ao Movimento Olímpico, no final do século XIX, 

ele não desejava apenas criar uma competição esportiva. Alguns princípios éticos, 

pedagógicos e morais norteavam essa prática, que hoje representa a “ face pública” 

do Olimpismo. 

 

07. O uso de apenas revela que, ao iniciar o Movimento Olímpico, seu criador  

A) pretendia criar somente uma competição esportiva.  

B) desconsiderava ser esse movimento uma mera competição esportiva.  

C) desconsiderava expandir os tipos de competições esportivas.  

D) pretendia extinguir a diversidade na competição esportiva.  
 

 

08. A palavra ele se refere a 

A) Olimpismo. 

B) Movimento Olímpico. 

C) Século XIX. 

D) Pierre de Coubertin. 

 

 

09. No trecho, a palavra quando liga  

A) períodos, estabelecendo uma relação de consequência.  

B) períodos, estabelecendo uma relação de condição.  

C) orações, estabelecendo uma relação de concessão.  

D) orações, estabelecendo uma relação de tempo.  

 

 

10. A forma verbal norteavam é sinônimo de 

A) orientavam. 

B) decretavam. 

C) resguardavam. 

D) preservavam. 
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11. Na expressão “face pública”, as aspas marcam 

A) opinião explícita. 

B) citação indireta. 

C) citação direta. 

D) opinião implícita. 

 

Considere o trecho para responder à questão 12.  

 

Atualmente, a realização das competições é disputada por metrópoles de países dos cinco 

continentes. 

 

12. O vocábulo atualmente é 

A) um adjetivo. 

B) uma preposição. 

C) um advérbio. 

D) uma conjunção. 

 

Considere o trecho para responder à questão 13.  

Os Jogos Olímpicos representam uma das atividades de maior visibilidade do contexto 

esportivo contemporâneo [...]  

 

13. A palavra visibilidade tem sentido de  

A) clareza. 

B) nitidez. 

C) evidência. 

D) transparência.  

 

Considere o trecho para responder às questões 14 e 15.  

 

A origem desses jogos se associa às competições atléticas na Grécia, que eram realizadas 

para celebrar diferentes deuses. 

14. A palavra que é 

A) uma conjunção subordinativa e introduz uma oração substantiva.  

B) um pronome relativo e retoma a expressão “competições atléticas”.  

C) uma conjunção coordenativa e introduz uma oração  explicativa. 

D) um pronome indefinido e retoma a expressão “desses jogos”.  

 

 

15. Com relação à construção do período, tem-se 

A) dois períodos compostos e duas orações.  

B) um período composto e duas orações.  

C) um período composto e três orações.  

D) dois períodos compostos e três orações.  
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16. A opção em que as palavras estão acentuadas conforme a mesma regra gramatical é:  

A) Ásia e África. 

B) Atléticas e Grécia. 

C) Países e anéis. 

D) Olímpico e ética. 
 

Considere o trecho para responder à questão 17.  

 

Ao longo do século XX, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer em três ocasiões [...]  
 

 

17. A vírgula foi usada corretamente, porque separa  

A) expressão adverbial deslocada. 

B) termos de mesmo valor gramatical.  

C) termos de uma enumeração. 

D) expressão adjetiva de tempo. 
 

Considere o trecho para responder às questões de 18 a 20.  

 

A chama olímpica é considerada um dos elementos centrais dos jogos desde a Antiguidade, 

quando o fogo, presente na celebração olímpica, representava a luz e o poder dos 

deuses.  

 
18. A opção em que a palavra fogo tem o sentido assumido no trecho é:  

A) O fogo ardente da paixão olímpica está no coração de cada participante.  

B) O fogo que arde no coração do torcedor encoraja o atleta.  

C) Vencer os Jogos Olímpicos, para um atleta,  é fogo na roupa. 

D) Acender o fogo da tocha olímpica é um ritual realizado no templo de Hera.  

 

 

19. A palavra poder é um 

A) adjetivo. 

B) substantivo. 

C) verbo. 

D) advérbio.  

 

 

20. A expressão dos deuses pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por  

A) profano. 

B) angelical. 

C) divino. 

D) sublime. 

 

 

 

 
 



Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim  Concurso Público 2016  Motorista de Veículo Leve       5  

 
 

Mate mát ica            21  a  35  
 

 

21. Em um município de 5.000 habitantes, dos 3.000 que se declararam usuários de internet, 
80% acessam alguma rede social. Com base nessas informações, o número de usuários de 
redes sociais nesse município corresponde a  

A) 1.800 habitantes. 

B) 2.400 habitantes. 

C) 3.000 habitantes. 

D) 4.000 habitantes. 
 

 

22. O setor de transporte de uma empresa decidiu substituir um de seus carros por outro novo de 
mesma marca e modelo. Em pesquisa na concessionária, identificou -se que o preço do carro 

novo aumentou 
3

5
 em relação ao preço de aquisição do carro antigo. Se o carro antigo custou 

para a empresa R$ 20.000,00, o valor pago na compra do carro novo foi de  

A) R$ 32.000,00. 

B) R$ 28.000,00. 

C) R$ 44.000,00. 

D) R$ 36.000,00. 
 

23. Antônio, motorista de uma prefeitura, tem autorização para abastecer o carro que dirige ao 
efetuar serviços para o município. Precisando abastecer o carro, ele para em um posto e 
coloca 30 litros de gasolina, pagando um total de R$ 115,50. Como ainda cabia combustível, 
Antônio pediu para completar o tanque colocando, para tanto, mais 10 litros de gasolina. O 
valor pago, por Antônio, nesse novo abastecimento foi de  

A) R$ 38,50. 

B) R$ 39,80. 

C) R$ 36,50. 

D) R$ 41,60. 
 

 

24. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de uma cidade do RN, a meta para 2016 era 
imunizar, contra o vírus H1N1, aproximadamente 10.000 pessoas que fazem parte do grupo 
de risco. Dados registrados até a manhã do dia 18 de maio dão conta de que 6.200 pessoas 
desse grupo já haviam sido imunizadas. Para garantir a meta, até o final da campanha, o 
percentual de pessoas do grupo de risco que ainda devem ser vacinadas é de 
aproximadamente 

A) 62%. 

B) 38%. 

C) 56%. 

D) 44%. 
 

25. Uma caixa d’água de uma residência deve ser projetada de modo a garantir um consumo 
diário de 150 litros por pessoa, durante uma quantidade X de dias. Mário mora com mais 5 
pessoas e quer construir uma caixa que, totalmente cheia, seja capaz de abastecer a casa 
por três dias. O volume mínimo, em metros cúbicos, que essa caixa deve ter é  

A) 2,70. 

B) 2,25. 

C) 2,50. 

D) 2,95. 
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26. O custo da festa de aniversário do filho de Maria foi calculado em R$2.500,00. Maria já tinha 
R$ 2.000,00 e pediu o restante emprestado a sua irmã para pagar três meses depois. O 
acordo foi que, ao valor emprestado, seriam acrescidos juros simples de 3% ao mês. O valor 
total pago por Maria a sua irmã na data combinada foi de  

A) R$ 545,00. 

B) R$ 515,00. 

C) R$ 550,00. 

D) R$ 535,00. 
 
 
27. Para fazer a limpeza dos prédios públicos de um município, a prefeitura dispõe de 48 

funcionários que trabalham 8 horas diárias durante 5 dias da semana. Em negociação com o 
prefeito, ficou decidido que a carga horária seria reduzida para seis horas diár ias. A 
quantidade de funcionários que a prefeitura precisará para garantir a limpeza dos prédios 
públicos, mantendo a mesma produtividade semanal é de  

A) 52. 

B) 56. 

C) 64. 

D) 68. 
 

28. A secretaria de obras de uma prefeitura do interior decide substituir o piso de um posto de 
saúde que tem 3 salas retangulares de 3,0 m de largura por 2,5 m de comprimento e um 
banheiro, também retangular, de 2,0 m de largura por 1,5 m de comprimento. Se o piso é 
vendido em caixa de um metro quadrado, a quantidade mínima de caixas que o secretário 
deve comprar para substituir todo o piso do posto de saúde é  

A) 24. 

B) 26. 

C) 25. 

D) 27. 
 

 

29. Um copo em formato cilíndrico que tem 6 cm de diâmetro interno da base e 10 cm de altura 
está totalmente cheio. A quantidade de água que tem no copo é aproximadamente igual a 
(use 𝜋 = 3,14) 

A) 104 ml. 

B) 188 ml. 

C) 283 ml. 

D) 295 ml. 
 
 
30. Como forma de incentivo à qualificação de seus funcionários, a prefeitura da cidade A 

disponibiliza um ônibus para levar 30 servidores até a cidade B, para cursar a faculdade. A 
razão entre o número de alunas e alunos que estão cadastrados para viajar no ônibus é de 2 
para 3. Em determinado dia, faltaram 3 alunos. A nova razão, entre o número de alunas e 
alunos nesse dia foi de   

A) 5 para 4. 

B) 1 para 2. 

C) 3 para 2. 

D) 4 para 5. 
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31. A média de escolaridade dos 20 servidores que trabalham na sede de uma prefeitura é de 12 
anos de estudo. Para contratar 10 novos servidores, a prefeitura realizou um concurso em 
que se exigiu, dos candidatos, ensino fundamental completo, ou seja, 9 anos de estudos. Se 
todos os que foram contratados tinham exatamente o ensino fundamental, a nova média de 
escolaridade dos servidores que trabalham na sede dessa prefeitura passou a ser de  

A) 12,0 anos. 

B) 10,5 anos. 

C) 11,5 anos. 

D) 11,0 anos. 
 
 
32. Pesquisa da Serasa Experian, divulgada no Jornal Metrô, na edição do dia 20/06/2016, 

apresenta dados a cerca de novas empresas criadas no país no período de 2010 a 2016, 
conforme o gráfico a seguir:  

 

 

Disponível em: http://www.readmetro.com/en/brazil/brasilia/20160620/ . Acesso em: 
22/06/2016. 

Com base nos dados do gráfico, o número de novas empresas criadas nos primeiros 

trimestres de 2014 e de 2016 foi de 

A) 985.735. 

B) 875.871. 

C) 949.888. 

D) 898.265. 

 

 

33. Para divulgar um ciclo de palestras sobre a necessidade dos 
cuidados que se deve ter em casa para combater o mosquito 
causador da dengue, a secretaria de saúde de um município 
elaborou cartazes de formato retangular, de dimensões 40 cm 
por 50 cm, conforme figura ao lado.  

O perímetro da parte pintada no cartaz é de 

A) 152 cm. 

B) 166 cm. 

C) 174 cm. 

D) 180 cm. 
 
 
 
 

http://www.readmetro.com/en/brazil/brasilia/20160620/
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34. Um empresário de uma loja de material de limpeza paga a seus funcionários o salário mínimo 
de R$ 880,00 mais um percentual de 2% sobre o total das vendas realizadas pelo funcionário. 
Ana, que é funcionária da loja, vendeu no mês de janeiro, R$ 12.000,00. Nesse mês, o salário 
recebido por Ana foi de 

A) R$ 1.210,00. 

B) R$ 1.080,00. 

C) R$ 1.120,00. 

D) R$ 1.320,00. 
 

 

 

35. Um zelador precisa fazer a limpeza da caixa d’água que fica no topo do prédio. Para 
conseguir acessar a caixa d’água, ele usa uma escada de 25 m em que uma extremidade fica 
apoiada no topo do prédio e a outra está 15 m distante da base do prédio. Com base nesses 
dados, o topo do prédio está a uma altura de   

A) 20 m. 

B) 18 m. 

C) 22 m. 

D) 24 m.  

 


