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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 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

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 : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

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 atléticas 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 Olímp ico 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 uma 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 Físic a 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.    C) a Grécia Antiga. 

B) os Jogos Olímpicos.    D) os Símbolos Olímpicos. 

 
 

Considere o trecho para responder às questões  04 e 05.  

 

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

para celebrar diferentes deuses. 

04. A palavra que é 

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

B) uma conjunção subordinativa e introduz uma oração substantiva. 

C) uma conjunção coordenativa e introduz uma oração explicativa.  

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

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

A) um período composto e duas orações.  

B) um período composto e três orações. 

C) dois períodos compostos e duas orações.  

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

A) Países e anéis. 

B) Atléticas e Grécia. 

C) Olímpico e ética. 

D) Ásia e África. 

 

Considere o trecho para responder à questão 07.  

 

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

 

07. A vírgula foi usada corretamente, porque separa  

A) termos de mesmo valor gramatical.  

B) expressão adverbial deslocada. 

C) termos de uma enumeração. 

D) expressão adjetiva de tempo. 
 

Considere o trecho para responder às questões de 08 a 10.  

 

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.  

 
08. 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.  

 

 

09. A palavra poder é um 

A) advérbio. 

B) adjetivo. 

C) verbo. 

D) substantivo.  
 

 

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

A) divino. 

B) angelical. 

C) profano. 

D) sublime. 
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 
 

11. Diariamente, o veículo requer uma verificação que, na maioria das vezes, é feita pelo próprio 
motorista, conhecida como check list. Essa verificação é muito importante porque evita 
ocorrências indesejáveis ou grandes prejuízos. Antes de funcionar o motor, o motorista deve 
verificar: 

A) vazamentos em geral, água, ar, lubrificantes e fixação dos cintos de seguranças, 
documentos obrigatórios e passageiros.  

B) pressão do óleo lubrificante, pressão pneumática e folga na direção , níveis de óleo do 
motor e do sistema hidráulico e aspecto geral do ve ículo. 

C) pressão do radiador, inflação dos pneus, filtro com separador de água do combustível, 
pressão pneumática e folga na direção.  

D) pneus e rodas, faróis, lanternas, filtros, luzes de freio, limpador de para -brisa, nível de 
agua do radiador, níveis de óleo do motor e do sistema hidráulico e aspecto geral do 
veículo. 

 
12. Ao realizar a verificação do nível do óleo do motor, o motorista percebe que será necessário 

completá-lo, pois o motor pode ser danificado se funcionar com nível mínimo de óleo. O 
procedimento correto a ser feito para completar o óleo é: 

A) levar o veículo para oficina, pois não é sua responsabilidade fazer a manutenção.  

B) adicionar óleo de qualquer marca e especificações, pois o importante é não funcionar sem 
óleo. 

C) adicionar óleo ao cárter, da mesma marca e tipo do óleo existente, sem exceder o nível 
máximo. 

D) esvaziar o cárter completamente e adicionar óleo com o motor funcionando.  
 
13. O nível do líquido de arrefecimento com o motor frio corresponde à borda inferior do bocal  

de abastecimento de água, ou à indicação conforme visor externo do reservatório. Nessa 
condição, quando for necessário completar a água do reservatório, o motorista deve  

A) completar o líquido com o motor funcionando, em veículos equipados com radiadores.  

B) usar apenas água clorada para evitar aquecimento do motor.  

C) adicionar líquido de arrefecimento, de preferência com o motor frio.  

D) fazê-lo com o motor quente ou frio, somente quando o ve ículo for equipado com válvula 
termostática. 

 
14. Em regiões com elevada incidência de insetos, poeira ou palhas, a desobstrução da colmeia 

dos radiadores deve ser executada com maior frequência. A não execução deste 
procedimento resulta em 

A) interferência nula no sistema de arrefecimento do veículo.  

B) arrefecimento deficiente (aquecimento) e queda no rendimento do motor.  

C) funcionamento normal, uma vez que o sistema tem limpador automático.  

D) interferência no aquecimento não prejudicial ao motor.  
 
15. Após o funcionamento do motor e antes de se deslocar, o motorista deve estar atento aos  

equipamentos do painel e observar também 

A) a pressão dos pneus, a caixa de marcha e o funcionamento do sistema de freio.  

B) a condição estrutural da cabine e da carroceria e os comados das alavancas.  

C) os níveis de pressão do óleo lubrificante e da pressão pneumática e os indicadores de 
temperaturas. 

D) o funcionamento dos equipamentos elétricos, a validade do extintor de incêndio e o 
sistema de freio. 
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16. O C.T.B., código de trânsito brasileiro, determina que, para conduzir veículos, o condutor 
deve estar habilitado na categoria correspondente. O condutor habilitado na categoria “C” tem 
o direito de conduzir: 

A) todos os veículos de cargas acima de 6.000 kg de peso bruto total, reboque e semi -
reboque. 

B) tratores e máquinas agrícolas, veículos de cargas com mais de 4.000 kg de peso bruto 
total com ou sem reboques, desde que o reboque pese mais de 6.000 kg.  

C) máquinas agrícolas e combinações de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas 
categorias B, C e D. 

D) máquinas agrícolas e veículos motorizados utilizados em transportes de cargas cujo peso 
bruto total exceda a 3.500 kg.  

 
17. As operações realizadas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização e manutenção do 

trânsito têm como um dos objetivos fiscalizar documentação do veículo e do conduto r. Para 
dirigir veículo pesado, além dos documentos específicos ao tipo, o condutor deve estar de 
porte dos seguintes documentos obrigatórios:  

A) C.N.H. (Carteira Nacional de Habilitação)  na categoria correspondente ao veículo e C.R.L.V. 
(Certificado de Registro e Licenciamento anual do Veículo). 

B) D.P.V.A.T (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre) , C.N.H. 
(Carteira Nacional de Habilitação)  e curso de mecânico. 

C) C.N.H. (Carteira Nacional de Habilitação)  na categoria correspondente ao veículo, C.L.A. 
(Certificado de Licenciamento Anual)  e curso de condutor de passageiros.  

D) C.L.A. (Certificado de Licenciamento Anual) , C.N.H. (Carteira Nacional de Habilitação)  e registro 
no D.E.R. (Departamento de Estradas e Rodagens). 

 
 
18. Conforme o C.T.B., código de trânsito brasileiro, o condutor é responsável por atos 

praticados na direção do veÍculo. O condutor que cometer uma infração grave terá computado 
em sua C.N.H. 

A) 04 pontos. 

B) 07 pontos. 

C) 03 pontos. 

D) 05 pontos. 
 
 
19. Entre os equipamentos obrigatórios para veículos pesados , podemos citar o tacógrafo, que 

registra diversas informações como: distância percorrida, velocidade exercida, paradas etc. 
Com esse equipamento, é possível um maior controle na condução do veículo, minimizando 
prováveis falhas e causas de acidentes. O tacógrafo mecânico  

A) é composto por disco plástico e seu acionamento é feito por meio de de chicote elétrico. 

B) é composto por disco-diagrama e seu acionamento é feito por meio de eixo flexível. 

C) apresenta uma unidade de registro e gravação de informações feitas em separado.  

D) apresenta velocímetro lacrado acionado por meio de chicote elétrico. 
 
 
20. As vias urbanas, de acordo com código de trânsito brasileiro, tem  velocidades de trânsito 

estabelecidas e estão classificadas em: 

A) vias de trânsito rápido, secundárias e laterais.  

B) estradas, vias locais e secundárias.  

C) vias de trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais.  

D) vias de trânsito rápido, trânsito lento e secundárias. 
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21. Saber quais equipamentos são requeridos para a operação de seu veículo, não exceder a 
velocidade permitida, conhecer a sinalização e simbologia de segurança, usar vestimentas 
adequadas ao trabalho, todos esses requisitos demostram que o motorista preocupa -se com 

A) o desgaste dos sistemas do veículo. 

B) sua segurança pessoal e de terceiros.  

C) o cumprimento de metas propostas.  

D) o prazo de entrega das mercadorias.  

 
22. Capacete, óculos de segurança, protetor auricular, máscara e luvas, são alguns tipos de 

equipamentos exigidos por lei e classificam-se como 

A) E.P.I – equipamento de proteção individual.  

B) E.P.C – equipamento de proteção coletiva.  

C) E.P.T – equipamento de proteção total. 

D) E.P.P – equipamento de proteção parcial.  

 
23. Todo motorista deve conhecer o veículo que conduz e estar atento para reconhecer possíveis 

sinais no painel de instrumento. Se a luz indicadora da bateria permanece acessa por muito 
tempo, isso significa que: 

A) a bateria não está sendo carregada corretamente e que há possível falha no alternador.  

B) não há problema algum e que a luz deve ficar ligada permanentemente. 

C) a luz alta do farol ou do farol baixo está ligada.  

D) existe alguma falha no sistema de injeção eletrônica.  

 
24. Utilizar o sistema de embreagem corretamente, dirigir com previsão, operar na faixa ideal de 

rotação, não acelerar durante a troca de marcha, utilizar corretamente os freios, trafegar 
somente com o veículo engrenado, manter pneus calibrados e acompanhar o desempenho do 
veículo são regras fundamentais da condução 

A) defensiva. 

B) econômica. 

C) preventiva. 

D) insegura. 

 
25. Conforme as regras de circulação do C.T.B, código de trânsito brasileiro, os veículos mais 

lentos e de maior porte, quando se deslocam em pistas de rolamentos com várias faixas , 
devem circular 

A) pela faixa da direita, quando não houver faixa especial a eles destinad a. 

B) pela faixa do centro, quando não houver faixa especial a eles destinada. 

C) pelo acostamento, quando houver apenas uma faixa.  

D) por qualquer faixa, por ser um veículo de maior porte.  

 
26. As colisões frontais são consideradas mais perigosas porque sempre deixam vítimas fatais e 

perdas irrecuperáveis. Esse tipo de colisão ocorre geralmente no momento da ultrapassagem. 
Ao perceber que o motorista que está logo atrás do seu veículo, indica a intenção de 
ultrapassá-lo, você deve 

A) conservar-se mais à direita e não aumentar a velocidade.  

B) conservar-se mais à esquerda e não aumentar a velocidade. 

C) conservar-se mais à direita e aumentar a velocidade.  

D) conservar-se mais à esquerda e aumentar a velocidade.  
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27. A força centrífuga é uma reação da física. É uma força que age nas curvas projetando o 
veículo para o lado oposto. Nesse sentido, nas curvas, deve-se ter uma atenção especial. 
Com veículos pesados e maiores, o correto, ao entrar em uma curva, é 

A) não se preocupar com a velocidade, utilizando a marcha em neutro.  

B) realizá-la com raios fechados e acelerando.  

C) diminuir a velocidade com antecedência, freando gradativamente e reduzindo a marcha.  

D) diminuir a velocidade, freando bruscamente para não perder o raio da curva.  
 
 
28. Alguns acidentes acontecem por causas de condições adversas como: luz, tempo, via, 

trânsito, veículo e motorista. Pneus gastos ou descalibrados, falta de freios, suspenção 
desalinhada, sinaleiras e faróis com defeitos, vazamentos de fluidos, falta de espelhos 
retrovisores são 

A) condições adversas do motorista.  

B) condições adversas do veículo.  

C) condições adversas de luz e clima. 

D) condições adversas de trânsito e via. 
 
 
29. O condutor de veículo de transporte de produtos perigosos precisa ser aprovado em curso 

especializado para transportar esse tipo de carga com segurança. Considerando que esses 
condutores devem ser mais cuidadosos e atenciosos que os demais motoristas, é 
indispensável que estejam capacitados quanto a todos os requisitos de segurança e quanto 
aos elementos básicos da direção defensiva, quais sejam:  

A) conhecimentos, habilidades, determinação, atenção e atitudes. 

B) conhecimentos, precisão, atenção, antecipação e respeito.  

C) conhecimentos, atenção, previsão, decisão e habilidades.  

D) conhecimentos, decisão, respeito, responsabilidade e habilidades.  
 
 
30. O uso de bebidas alcoólicas, drogas, entorpecentes, inexperiência dos condutores e 

imprudência estão entre os principais fatores de acidentes nas rodovias. Quando esses 
fatores estão associados ao excesso de velocidade, o perigo aumenta potencialmente. A 
velocidade máxima permitida para ônibus e micro-ônibus em rodovias sem sinalizações é de 

A) 100 km. 

B) 120 km. 

C) 80 km. 

D) 90 km. 
 
 
31. Os veículos são dotados de um sistema que transmite o movimento do motor às rodas. Esse 

sistema é responsável pela geração de tração, força e velocidade adequada , de acordo com 
a necessidade. Essa afirmação refere-se ao sistema de 

A) força hidráulica. 

B) diferencial. 

C) embreagem. 

D) câmbio.  
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32. Para evitar acidentes, algumas situações exigem cuidados especiais por parte dos 
motoristas, principalmente na condução de veículos especializados e pesados. Para poder 
parar o veículo, em caso de necessidade, sem colidir como o ve ículo da frente, é preciso 
conhecer a distância de seguimento. Essa distância corresponde  

A) àquela que o motorista deve manter entre o seu veículo e o que vai à sua frente, de forma 
que possa parar em segurança, mesmo em uma emergência. 

B) ao tempo gasto desde que o perigo é visto até a parada total do veículo.  

C) ao tempo que o motorista leva para reagir frente a uma situação de perigo.  

D) àquela que o veículo percorre do instante em que o motorista pisa no freio até o momento 
da parada total. 

 
 
33. Inspecionar diariamente todos os cabos, ganchos e correntes  e trocar todas as partes 

estragadas ou desgastadas estão entre as recomendações de segurança estabelecida s 

A) pela norma de trânsito brasileiro – N.T.B. 

B) pela norma regulamentadora – N.R. 11. 

C) pelo código de trânsito brasileiro – C.T.B. 

D) pela norma regulamentadora – N.R. 20. 
 
 
34. A manutenção preventiva é efetuada de acordo com critérios pré -estabelecidos para reduzir a 

probabilidade de falhas do veículo ou a degradação de um serviço efetuado , e a manutenção 
preditiva indica as condições reais de funcionamento dos equipamentos com base em dados 
que informam seu desgaste ou processo de degradação. Essas descrições correspondem, 
respectivamente, às manutenções  

A) corretiva e condicional. 

B) sistemática e corretiva. 

C) sistemática e condicional.  

D) corretiva e sistemática. 
 
 
35. Nas paradas para o embarque e desembarque de passageiros, para as operações de cargas 

e descargas e nos estacionamentos, o motorista deve 

A) posicionar o veículo no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à 
guia da calçada. 

B) parar em qualquer posição e local que estiver disponível para facilitar o desembarque.  

C) parar em fila dupla, se o local de embarque e desembarque estiver ocupado, e posicionar 
o veículo no sentido do f luxo da via. 

D) posicionar o veículo perpendicular à faixa de fluxo até o desembarque e descarregamento.  
 

  


