


QUIZZ OLÍMPICO
2º ENCONTRO DO PROJETO LER...-LITERATURA E CIÊNCIA



1. O “deus” da mitologia que é homenageado com os

jogos olímpicos é chamado de:

(a) Apolo.

(b) Zeus.

(c)Mercúrio.

(d) Dioniso.

Resposta correta: B



2. No início, havia uma única modalidade olímpica.

Qual era?

(a) O triatlo.

(b) O pentatlo.

(c) A corrida.

(d) O salto com varas.

Resposta correta: C



3. O lema das Olimpíadas, "Citius, Altius, Fortius", foi criado

pelo francês Henri Didon para os jogos de Paris (1900). Sua

tradução, na ordem em que aparecem os termos, é:

(a) Mais rápido, mais alto, mais forte

(b) Mais importante, mais alto, mais forte

(c) Cidadania, altura, fortaleza

(d) Mais correto, mais alto, mais forte

Resposta correta: A



4. Como se completam as lacunas da seguinte frase? Conta a lenda

que os Jogos foram criados por ................., que plantou a

.................. de onde eram retiradas as folhas para a confecção da

coroa dos vencedores.

(a) Zeus / oliveira.

(b)Apolo / palmeira.

(c)Hércules / oliveira.

(d)Atenas / palmeira.

Resposta correta: C



5. Há quem diga que, de acordo com a mitologia, a

criação dos jogos olímpicos está ligada:

(a) Ao mito da caverna de Platão.

(b) À criação do Panteon do Monte Olimpo.

(c) À união de Zeus e Hera. 

(d) Aos doze trabalhos de Hércules.

Resposta correta: D



6. A bandeira olímpica tem um fundo branco, com cinco anéis

entrelaçados no centro, nas cores azul, amarelo, preto, verde e

vermelho. Este desenho é simbólico, pois as seis cores

representam:

(a) os cinco continentes

(b) os cinco continentes sob um fundo branco que representa a paz

(c) as cores que aparecem nas bandeiras nacionais do mundo

(d) as cores da bandeira da Grécia

Resposta correta: C



7. O mascote das Olimpíadas de Moscou foi:

a) Misha (urso)

b) Sam (águia)

c) Hodori (tigre)

d) Cobi (cachorro)

Resposta correta: A



8. O país que é tradicionalmente a nação a encabeçar o 

desfile de abertura, com o intuito de honrar as origens dos 

Jogos Olímpicos, é:

a) os Estados Unidos

b) a Itália

c) a Grécia

d) a Bélgica

Resposta correta: C



9. Os mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, na

sua composição gráfica, representam:

(a) A fauna e a flora brasileira.

(b) As cores da bandeira nacional.

(c) A música brasileira.

(d) As bandeiras das diferentes unidades federativas.

Resposta correta: A



10. Assinale a afirmação CORRETA acerca de Tom Jobim:

(a) Estudou música, em nível superior, na Europa.

(b) Nasceu em 1927, em Belo Horizonte (MG).

(c) Estudou Arquitetura, mas não chegou a se formar.

(d) Foi um dos principais nomes da Bossa Nova,

movimento musical iniciado nos anos 1970.

Resposta correta: C



11. Assinale a afirmação INCORRETA acerca de Vinícius

de Moraes:

(a) Nasceu em 1913, no Rio de Janeiro.

(b) Formou-se em Medicina e foi diplomata.

(c) Um dos temas preferidos de seus poemas e de suas

canções era o amor.

(d) Também exerceu o jornalismo.

Resposta correta: B



12. Ricardo Prado foi campeão olímpico, na década de

1980, em que modalidade esportiva?

(a) Natação.

(b) Corrida.

(a) Salto em altura.

(d) Ginástica olímpica.

Resposta correta: A



13. A primeira brasileira a participar das Olimpíadas

foi Maria Lenk, em:

(a) 1928.

(b) 1932.

(c) 1936.

(e) 1948.

Resposta correta: B



14. A modalidade olímpica da qual Maria Lenk

participou foi:

(a) Tênis.

(b) Ginástica artística.

(c) Natação.

(d)Arremesso de peso.

Resposta correta: C



15. Para que um ginasta fique em equilíbrio, ele depende

de uma condição que a Física chama de:

(a) Ponto de equilíbrio - PE

(b) Movimento Retilíneo Uniformemente Variado -

MRUV

(c) Movimento Uniforme de Equilíbrio - MUE

(d) Centro de Gravidade - CG.

Resposta correta: D



16. A livre tradução da expressão Mindfulness que se

encontra no fascículo é:

(a) Plena atenção.

(b) Mente plena.

(c) Plena meditação.

(d) Atenção total.

Resposta correta: A



17. No fascículo, encontramos instruções para montar um

funiloscópio. Ele serve para:

(a) Escutar o coração.

(b) Escutar conversas.

(c) Fazer medições de tempo.

(d) Fazer medições de distância.

Resposta correta: A



18. A disciplina que estuda o comportamento animal, sob

a influência da Teoria da Evolução, chama-se:

(a) Zoologia.

(b) Psicologia animal.

(c) Etologia.

(d) Zootecnia.

Resposta correta: C


