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COVEIRO 
 
 

ATENÇÃO 
 

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  3300  ((ttrriinnttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1155  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  1155  ((qquuiinnzzee))  ddee  

MMaatteemmááttiiccaa..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  

rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  

CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  

ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 
 
 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 01 para as questões de 01 a 10. 
 

O Coveiro 
 Millôr Fernandes 

 
"Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua profissão - coveiro - era cavar. Mas, de repente, na 

distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o 
olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou. Ninguém atendeu. Gritou mais forte. 
Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da 
cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e, na 
noite escura, não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coaxares naturais 
dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram uns passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro 
gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o que havia: "O que é 
que há?" 

O coveiro então gritou, desesperado: "Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio terrível!" "Mas, 
coitado!" - condoeu-se o bêbado - "Tem toda razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, 
meu pobre mortinho!" E, pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente.  

Moral: Nos momentos graves, é preciso verificar muito bem para quem se apela." 
 

Disponível em http://acd.ufrj.br/~pead/tema06/emprosa.html. Acesso em 20 jun. 2009. 
 
01. Lendo o texto, você conclui que o coveiro 
 
A) não gostava do que fazia. 
B) era uma pessoa atenta ao que fazia.  D) recebeu ajuda, rapidamente, do bêbado. 
C) não foi capaz de pedir ajuda. E) não foi bem sucedido no seu ofício. 
 
02. Que afirmativa abaixo expressa a mesma ideia da moral do texto? 
 
A) Deve-se pedir socorro a qualquer pessoa. 
B) Não importa a quem se pede ajuda.  D) Ao precisar de ajuda, deve-se saber a quem pedir. 
C) Nunca se precisa de ajuda. E) Ao ajudar, não se deve cobrar. 
 
03. Por que o bêbado não atendeu ao pedido do coveiro? 
 
A) Porque ele não ouviu o seu pedido de socorro. 
B) Porque enterrar defunto era o seu ofício.  D) Porque ele queria brincar com o coveiro. 
C) Porque ele não estava em plena consciência dos seus atos. E) Porque ele não era capaz de carregar o coveiro. 
 
04. Ao cair na cova, o coveiro 
 
A) ficou sem reação. 
B) não pediu socorro.  D) sempre teve esperança. 
C) recebeu ajuda imediata. E) se viu impotente.  
 
05. Ao dizer Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho!, o bêbado 
 
A) achou que o coveiro estava se divertindo. 
B) sentiu pena do coveiro por estar coberto de terra.  D) tratou o coveiro com palavras indelicadas. 
C) não entendeu a sua situação. E) humilhou o coveiro. 
 
06. Qual característica não se observou no coveiro? 
 
A) Distraído. B) Trabalhador. C) Persistente. D) Apavorado. E) Preguiçoso. 
 
07. Durante a noite, o coveiro  
 
A) ouviu bastantes vozes de pessoas. 
B) presenciou o barulho dos animais.  D) teve ajuda de várias pessoas. 
C) sentiu bastante frio.  E) saiu da cova. 
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08. Qual das alternativas abaixo contém uma palavra separada INCORRETAMENTE? 
 
A) Co-vei-ro / pro-fis-são / o-fí-cio. 
B) De-ma-is / viu / con-se-gui-ri-a.  D) Na-tu-rais / dei-ta-do / pas-sos. 
C) Nin-guém / vei-o / fri-o. E) Ter-ra /coi-ta-do /al-guém. 
 
09. Analise as proposições abaixo. 
 

I. Em cansou de esbravejar..., a palavra cansou escreve-se com S, assim também se escreve friesa. 
II. Em pois sua profissão..., a palavra profissão escreve-se com SS, assim também se escreve missão. 
III. Em na distração do ofício que amava, a palavra distração escreve-se com Ç, assim também se escreve 

esperança. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) todas. B) em nenhuma. C) I e II, somente. D) II e III, somente. E) II, somente. 
 
10. Qual das palavras abaixo é acentuada por ser proparoxítona? 
 
A) Ninguém. B) Terrível. C) Bêbado. D) Alguém. E) Pôs-se. 
 
Texto 02 para as questões de 11 a 15. 
 

Por que o carro anda? 
 

Por que o carro anda? 
É simples: porque 

tem um coração como você. 
O motor é o coração, 
o sangue, a gasolina, 

e o cérebro, você sabe, 
o motorista deve usar... 

mas, às vezes, onde está? 
Gianni Rodari 

 
11. Ao ler o texto 2, você percebe que o autor 
 
A) faz uma crítica ao carro. 
B) reclama dos carros. 
C) afirma que todo motorista usa o cérebro. 
D) diz que nem sempre o cérebro é utilizado pelo motorista. 
E) que todo motorista tem carro. 
 
12. Baseando-se no texto, você percebe que o autor 
 
A) faz uma comparação entre o homem e o carro. 
B) afirma que todo motor tem coração.  D) explica que o carro anda porque tem roda. 
C) considera todo motorista um ser responsável. E) igualou o carro a um objeto qualquer. 
 
13. Ao utilizar o ponto de interrogação no trecho Por que o carro anda?, o autor 
 
A) indaga. B) apela. C) ordena. D) suplica. E) duvida. 
 
14. ...tem um coração como você.  
 No trecho, a palavra você recebe acento por ser oxítona terminada em E. Sabendo-se que toda oxítona 

terminada em A, E e O é acentuada, em qual das alternativas abaixo, a palavra sublinhada recebe acento por 
essa razão? 

 
A) Todo motorista tem cérebro. 
B) O carro é útil ao homem.  D) O carro só anda com gasolina. 
C) Onde está o motorista consciente? E) O carro anda à base de óleo diesel. 
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15. A vírgula é empregada para indicar uma pausa rápida. Em qual alternativa abaixo, a vírgula foi utilizada 
CORRETAMENTE? 

 
A) Deus criou o carro, o motorista, e as leis de trânsito. 
B) O motor e a gasolina, fazem o carro andar.  D) Motorista, use sempre o cérebro! 
C) O carro anda porque, tem coração igual ao homem. E) Onde está o cérebro, do motorista? 
 

 
MATEMÁTICA 

 

16. O valor de X na expressão X 
6

1

6

4
��  é 

 
A) 2/7 
B) 3/5  D) 5/6 
C) 7/6 E) 2/3 
 
17. Qual o número que somado ao dobro de 10 é igual a 31? 
 
A) 10 
B) 12  D) 14 
C) 13 E) 11 
 
18. Se  X = 6 x 1 + 8 x 2, então X é igual a 
 
A) 24 
B) 20 D) 28 
C) 22 E) 12 
 
19. Resolvendo a expressão  5 + 2x5 – 4 +12 : 6, obtemos 
 
A) 15 
B) 22 D) 2 
C) 13 E) 45 
 
20. O dobro do resto da divisão de 1244  por  40 é igual a 
 
A) 4 
B) 8  D) 16 
C) 12 E) 24 
 
21 Noventa e seis laranjas foram distribuídas por 6 pessoas. É CORRETO afirmar que cada pessoa recebeu 
 
A) 15 laranjas. 
B) 11 laranjas.  D) 12 laranjas. 
C) 14 laranjas. E) 16 laranjas 
 
22. Carlos comprou um som por R$ 750,00 para pagar em 12 meses, em prestações de mesmo valor. Quantos 

reais Carlos vai pagar por mês? 
 
A) R$ 70,25 
B) R$ 60,30  D) R$ 62,50 
C) R$ 62,00 E) R$ 72,50 
 
23. Qual o resto da divisão de 543 por 7? 
 
A) 1 
B) 4  D) 2 
C) 5  E) 6 
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24. O número que somado a 1431 é igual a 6753 é 
 
A) 5322 
B) 2888  D) 3555 
C) 6006 E) 5555 
 
25. O número cujo dobro somado com 3 é igual a 39 é 
 
A) 17 
B) 16  D) 15 
C) 18 E) 19 
 
26. Pensei em um número, somei com cinco e multipliquei a  soma por 3. Se obtive o resultado 45, é CORRETO 

afirmar que o número que pensei é 
 
A) 10 
B) 12 D) 15 
C) 9  E) 16 
 
27. Resolva e dê o resultado em metros: 0,005 km + 250 dm + 3000 cm. 
 
A) 50m 
B) 60m  D) 65m 
C) 55m E) 70m 
 
28. Se X é igual a um terço de 12, então X é 
 
A) 3 
B) 4  D) 6 
C) 5  E) 2  
 
29. Um andarilho anda por dia o mesmo número de km. Sabendo que ele percorre 125 km em 5 dias, é 

CORRETO afirmar que este andarilho andou 
 
A) 1 mês.  
B) 15 dias.  D) 25 dias 
C) 45 dias. E) 35 dias 
 

30. O valor da expressão 
2

1

3

5
x

5

4

3

2
��   é 

A) 2/3 
B) 3/2  D) 1/6 
C) 4/5 E) 4/7 

 




