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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 

Boa Prova! 
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O GARIMPEIRO 
Ofélia e Narbal Fontes 

 
1º À margem dos rios diamantíferos, isto é, daqueles em cujas areias existem diamantes, reúnem-se homens 
audaciosos e aventureiros animados por um grande sonho: o encontro de pedras ____________. 
2º Quincas Venâncio era um desses garimpeiros. Levava uma vida de pobre, vida difícil e sem conforto, em seu 
rancho humilde, mas uma esperança enriquecia-lhe o coração: um dia – e quem sabe não estaria perto? – um achado 
precioso o arrancaria daquela miséria. E então haveria de bendizer os sacrifícios corajosamente feitos! Tinha visto 
chegar a vez de muitos companheiros. Outros veriam chegar a sua! 
3º A fortuna podia demorar um pouco, mas sempre vinha. A sorte experimentava a paciencia dos garimpeiros; as 
compensações que oferecia, porem, pagavam tudo. O que era preciso era trabalhar continuamente, sem desanimo. E 
Quincas Venâncio era pertinaz. 
4º  Trabalhava no rio Poxoréu e morava com seu filho Quinquim perto da mata virgem, tão perto que, à noite, 
ouviam miados de onça rondando o curral, que era feito de grossos paus bem unidos e fechado por cima como uma 
jaula. 
5º Certas noites, o atrevimento da “pintada” passava da conta, e vacas, bezerros, cavalos, cabritos e galinhas 
faziam um alarido medonho. Quincas Venâncio abria a janela e dava tiros de carabina para o ar, afugentando a fera. 
Tudo silenciava e os animais repousavam tranquilos até o amanhecer. 
6º  Na ________, apesar de coberta de sapé, pai e filho se sentiam seguros. O menino se acostumara às visitas 
noturnas da “pintada”: ao ouvir o miado, à distância, sentava-se na rede e _________ o pai: 
7º – Pai, aí vem o gatão! 
8º – Durma sossegado, meu filho. Não tenha medo, que aqui ele não entra. 
 

(Cem Noites Tapuias, 4ª edição, págs. 5-7, Editora Ática, São Paulo, 1977) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) valiozas – casinha – havisava. 
b) valiosas – casinha – avisava. 
c) valiozas – cazinha – avizava. 
d) valeosas – cazinhas – havizava. 
 
02 - Assinale a alternativa que não está de acordo com o texto: 
a) O grande sonho de Quincas Venâncio era encontrar uma pedra preciosa. 
b) Quincas Venâncio era um homem pobre, corajoso e persistente. 
c) Muitos garimpeiros tinham encontrado diamantes ali. 
d) O filho de Quincas Venâncio tinha medo quando ouvia os miados da onça rondando o curral. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o feminino dos substantivos masculino está incorreto: 
a) cavalos = éguas. 
b) vacas = bois. 
c) cabritos = cabras. 
d) galinhas = galos. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica das palavras bezerros e diamantes está correta: 
a) be-zer-ros /// di-a-man-tes. 
b) be-ze-rros /// di-a-ma-ntes. 
c) be-ze-rros /// dia-man-tes. 
d) be-zer-ros /// dia-ma-ntes. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o plural das palavras coração e gatão está correto: 
a) coraçãos – gatãos. 
b) corações – gatões. 
c) corações – gatães. 
d) coraçãos – gatões. 
 
06 - A acentuação gráfica das palavras destacadas no terceiro parágrafo foi omitida. Assinale a alternativa em 

que estão corretamente acentuadas: 
a) paciência – porém – desânimo. 
b) pacíencia – porém – desanímo. 
c) pacíencia – pórem – desanimó. 
d) pacienciá – porém – desânimo. 
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07 - Um grupo de 6 operários conclui uma obra em 22 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, se esse 

grupo fosse formado por 5 operários, o tempo necessário para a conclusão dessa obra seria: 
a) maior que 26 dias. 
b) de 26 dias. 
c) de 25 dias. 
d) menor que 25 dias. 
 
08 - Ana possui um terreno em formato de retângulo, cuja largura mede o triplo da medida do comprimento. 

Sabe-se que o perímetro desse terreno é igual a 56 m. A área desse terreno é de: 
a) 137 m2. 
b) 142 m2. 
c) 147 m2. 
d) 152 m2. 
 
09 - Um recipiente possui volume de 30 dm3. O volume desse recipiente corresponde a: 
a) 30 ml. 
b) 300 ml. 
c) 3 litros. 
d) 30 litros. 
 
10 - Odilon comprou um produto optando por pagar seu preço à vista, recebendo um desconto de 8% sobre o 

valor da etiqueta. Ao passar pelo caixa, pagou a compra com duas notas de R$ 20,00 e uma nota de R$ 5,00. O 

operador de caixa lhe devolveu R$ 3,00 de troco. O valor de etiqueta desse produto é: 
a) R$ 56,00. 
b) R$ 58,00. 
c) R$ 60,00. 
d) R$ 62,00. 
 
11 - Samara aplicou um capital de R$ 720,00 à taxa de juros simples de 15% a.a. por um período de 8 meses. Ao 

final desse período, o montante retirado por Samara foi de: 
a) R$ 764,00. 
b) R$ 780,00. 
c) R$ 792,00. 
d) R$ 828,00. 
 
12 - A quarta parte de cinco, adicionada ao dobro de três é igual a: 
a) 6,75. 
b) 7,25. 
c) 7,5. 
d) 7,75. 
 
13 - A quem pertencia as terras onde os pioneiros do município de Nova Fátima fundaram um pequeno povoado 

no século passado? 
a) João Batista Fróes. 
b) José Fernandes Fróes. 
c) Maria da Conceição de Carvalho Macedo. 
d) Rosa Adriano Consolim.  
 
14 - Abaixo estão listados os nomes de 4 municípios limitrofes de Nova Fátima, qual deles é o menor em extensão 

territorial? 
a) Congonhinhas. 
b) Cornélio Procópio. 
c) Ribeirão do Pinhal. 
d) São Sebastião da Amoreira. 
 
15 - Qual foi a primeira denomninação do povoado que anos mais tarde se transformou no município de Nova 

Fátima? 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Patrimônio da Luz. 
d) Três Fazendas. 
 
16 - Qual dos religiosos abaixo foi nomeado como Ministro da Pesca e Aquicultura pela Presidente Dilma 

Rouseff? 
a) Edir Macedo Bezerra.   c) Romildo Ribeiro Soares (R. R. Soares.). 
b) Marcelo Crivella.   d) Valdemiro Santiago de Oliveira. 
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17 - Qual o recipiente de medida mais correta para areia? 
a) Carriola. 
b) Pá. 
c) Lata. 
d) Colher. 

 
18 - Quando o motor da betoneira não está aterrado pode ocasionar: 
a) Choque elétrico. 
b) Derramamento de massa. 
c) Infiltração. 
d) Deslocamento. 

 
19 - A ordem no canteiro de obra depende: 
a) Do encarregado. 
b) Dos oficiais. 
c) Dos serventes. 
d) De todos. 
 
20 - Em um ambiente vai ser colocado piso e o mesmo mede 3.50m por 2.00m, quantos metros de piso serão 

utilizados? 
a) 5.00 m². 
b) 5.50 m². 
c) 7.00 m². 
d) 7.50 m². 
 
21 - As estacas são utilizadas em que faze da obra?  
a) No início da obra. 
b) No respaldo. 
c) No reboque. 
d) Na pintura. 
 
22 - O reboco deve ser aplicado em qual componente da obra? 
a) No contra piso. 
b) No piso. 
c) Na pintura. 
d) Na alvenaria. 
 
23 - Para a preparação de argamassa colante para assentamento de piso, deve se acrescentar: 
a) Areia e água. 
b) Cal e água. 
c) Água. 
d) Areia. 
 
24 - A areia fina é mais utilizada em qual destas tarefas? 
a) Reboque. 
b) Concretagem de pilares. 
c) Concretagem de vigas. 
d) Concretagem de laje. 
 
25 - A mangueira de nível é utilizada para correções na: 
a) Vertical. 
b) Na paralela. 
c) Diagonais. 
d) Na horizontal. 
 
26 - Em uma planta que a escala é de 1: 100 um metro na obra significa quantos centímetros na planta? 
a) 1 centímetro.   
b) 5 centímetros. 
c) 10 centímetros. 
d) 100 centímetros. 
 
27 - Os estribos são utilizados em qual destes componentes?    
a) portas. 
b) janelas. 
c) pilares. 
d) pintura. 
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28 - A tela de estuque é utilizada para: 
a) Pintura. 
b) Embonecamento. 
c) Telhado. 
d) Aterro. 

 
29 - Para a conferência na vertical utilizamos: 
a) nível.  
b) transferidor. 
c) prumo. 
d) linha. 

 

30 - Para pregarmos forro utilizamos qual destes pregos? 
a) 10x10. 
b) 12x12. 
c) 18x24. 
d) 22x48. 
 
 




