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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto a seguir para responder as questões de 01 
a 06: 
 

O Coveiro 
 

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. 

Millôr Fernandes 

 

QUESTÃO 01 

Marque o item em que há uma ideia não condizente com o 
texto: 
 
A) O coveiro se distraiu e cavou a ponto de ficar preso no 

buraco; 
B) O coveiro não gostava da profissão que exercia; 
C) Quando o coveiro estava cavando ainda era dia; 
D) A única pessoa que apareceu para ajudar o coveiro foi 

um bêbado; 
E) A frase dita pelo homem que levou o bêbado ao engano 

foi: “Estou com um frio terrível”. 
 

QUESTÃO 02 

A moral da história nos ensina que: 
 
A) Devemos ter cuidado para não pedir ajuda à pessoa 

errada; 
B) Todo mundo, se tiver boa vontade, pode nos ajudar; 
C) Nunca devemos deixar de ajudar a quem precisa; 
D) Podemos pedir ajuda a qualquer pessoa; 
E) Qualquer ajuda é bem vinda. 

QUESTÃO 03 

Marque a opção em que a palavra grifada é um substantivo: 
 

A) “fez-se o silêncio das horas tardias”; 
B) “Uma cabeça ébria apareceu lá em cima”; 
C) “E, pegando a pá, encheu-a”; 
D) “Ninguém atendeu”; 
E) “Levantou o olhar para cima”. 
 

QUESTÃO 04 

Em: “Mas, de repente, na distração do ofício que amava, 
percebeu que cavara demais”. Qual o sinônimo da palavra 
distração neste contexto: 
 

A) Divertimento; 
B) Recreação; 
C) Desatenção; 
D) Apartação; 
E) Entretenimento. 
 

QUESTÃO 05 

Assim como pipilos e coaxares o plural está correto em 
todas as palavras da opção: 
 

A) Mães, chapeis, armazéns e leões; 
B) Atuns, cidadões, cristãos e bombons; 
C) Abdômenes, flores, degraus e reses; 
D) Gases, fossis, papeis e hifenes; 
E) Funis, vilões, degrais, anzóis. 
 

QUESTÃO 06 

O uso da vírgula é facultativo em: 
 

A) “Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre 
mortinho!”; 

B) “Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua profissão 
– coveiro – era cavar.”; 

C) “Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu 
com a noite.”; 

D) “O coveiro então gritou, desesperado.”; 
E) “Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o 

que havia: “O que é que há?”. 
 

QUESTÃO 07 

Observe as afirmações sobre vogais e consoantes: 
 

I. Uma vogal sozinha pode constituir sílaba; 
II. Não há sílaba com dois fonemas vocálicos; 
III. As letras i e u são sempre semivogais. 
 

Marque a opção correta: 
 

A) apenas I é verdadeira; 
B) apenas II é verdadeira; 
C) Apenas III é verdadeira; 
D) I e II são verdadeiras; 
E) II e III são verdadeiras.  
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QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa em que não é obrigatório o uso de 
letras maiúsculas: 
 

A) Começo de frase, orações e períodos; 
B) Substantivos comuns; 
C) Nomes de artes, ciências, movimentos estéticos; 
D) Títulos em geral (livros, jornais, revistas); 
E) Abreviaturas ou siglas. 
 

Leia o texto para responder às questões de 09 a 12: 
 

O ratinho, o galo e o gato 
 

Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela 
primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações 
com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. 
Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza 
dos ribeirões, a habitação dos homens. E acabou 
penetrando no quintal duma casa da roça. 

  

— Sim senhor! É interessante isto! Examinou tudo 
minuciosamente, farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em 
seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo, 
que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-
o, sem receio nenhum. Nisto, aparece um galo, que bate as 
asas e canta. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. 
Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá 
contou à mamãe as aventuras do passeio. 

  

— Observei muita coisa interessante — disse ele. 
— Mas nada me impressionou tanto como dois 

animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso, 
seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da 
nossa gente, e lamentei que estivesse a dormir impedindo-
me de cumprimentá-lo. O outro… Ai, que ainda me bate o 
coração! O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, 
bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu 
as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um có-ri-có-
có tamanho, que quase caí de costas. Fugi. Fugi com 
quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso 
gato, que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe 
rata assustou-se e disse: 

  

— Como te enganas, meu filho! O bicho de pelo 
macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, 
barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, 
filhinho, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As 
aparências enganam. 
 

QUESTÃO 09 

O provérbio popular que melhor se aplica à fábula é: 
 

A) Dize com quem andas, que eu te direi quem tu és; 
B) De grão em grão, a galinha enche o papo; 
C) Quem com o ferro fere, com ferro será ferido; 
D) Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura; 
E) Quem vê cara, não vê coração. 

QUESTÃO 10 

Na fábula o autor quer mostrar: 
 
A) Que devemos sair do nosso mundinho e procurar, sem 

precaução, novas experiências; 
B) Precisamos estar atentos para perceber quem são 

realmente as pessoas e quais as suas verdadeiras 
intenções, sem nos deixar levar por aparências; 

C) Devemos enveredar por caminhos desconhecidos em 
busca de novas experiências; 

D) Geralmente as pessoas são aquilo que elas aparentam 
ser; 

E) O medo nos atrapalha a buscar novos horizontes. 
 

QUESTÃO 11 

Em: “Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira 
vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta 
coisa bonita de que falavam seus amigos”. Travar, no 
contexto, significa: 
 
A) Prender; 
B) Obstruir; 
C) Agarrar; 
D) Começar; 
E) Puxar. 
 

QUESTÃO 12 

Marque o item em que a palavra grifada não é um 
substantivo: 
 
A) “Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira 

vez”; 
B) “Admirou a luz do sol, o verdor das árvores”; 
C) “Examinou tudo minuciosamente”; 
D) “Observei muita coisa interessante”; 
E) "Um de pelo macio e ar bondoso”. 
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Observe a tirinha para responder às questões 13 e 14: 
 

 

 
 

QUESTÃO 13 

Alguns substantivos quando mudam o gênero, muda o 
significado, como a palavra moral dita por Mafalda. Qual o 
significado de moral no 1º quadrinho? 
 
A) Capacidade de se impor; 
B) Ânimo; 
C) Valores éticos; 
D) Influência; 
E) Educação. 
 

QUESTÃO 14 

O substantivo destino pode ser classificado como: 
 
A) Comum, primitivo, abstrato, simples; 
B) Comum, derivado, abstrato, simples; 
C) Comum, primitivo, concreto, simples; 
D) Próprio, primitivo, abstrato, simples; 
E) Comum, primitivo, concreto, composto. 
 

QUESTÃO 15 

Marque a opção em que há erro no significado do 
substantivo na mudança de gênero: 
 
A) O capital – Dinheiro / A capital – Cidade; 
B) O rádio – Osso do corpo humano / A rádio – Estação de 

rádio; 
C) O estepe – Tipo de vegetação / A estepe – Pneu de 

carro; 
D) O grama – Unidade de medida / A grama – Tipo de 

vegetação; 
E) O guia – Pessoa que orienta o caminho / A guia – 

Documento. 
 
 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 16 

Marcos pegou 500 reais no banco. Encheu o tanque do seu 
carro e gastou 88 reais. Viu um rapaz vendendo pacotes de 
laranjas no sinal por 4 reais cada e comprou 2 pacotes. 
Almoçou em um restaurante e pagou a conta de 135 reais. 
Chegou ao seu cliente e recebeu 250 reais pelo serviço que 
prestou. Depois disso, voltou para casa. Com quantos reais 
ele voltou para casa? 
 
A) 481 reais; 
B) 519 reais; 
C) 523 reais; 
D) 19 reais; 
E) 500 reais. 
 

QUESTÃO 17 

Carla comprou 3 embalagens de suco com 900ml. Marque 
a quantidade comprada por Carla: 
 
A) 27 litros; 
B) 2 litros + 700 ml; 
C) 0,27 litros; 
D) 20 litros + 70 ml; 
E) 20,7 litros. 
 

QUESTÃO 18 

O planeta Terra pode ser representado da seguinte 
maneira: 
 

 
 
Qual é o sólido usado para fazer essa representação? 
 
A) Cilindro; 
B) Cubo; 
C) Esfera; 
D) Pirâmide; 
E) Paralelepípedo. 
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QUESTÃO 19 

Marque a fração que está pintada no desenho: 
 

       

 
A) 1/2; 
B) 3/7; 
C) 7/3; 
D) 3/4; 
E) 1/3. 
 

QUESTÃO 20 

FIQUE POR DENTRO DOS JOGOS DA COPA DE 2014!!! 
Uma partida de futebol tem 1 hora e meia de duração. Esse 
tempo corresponde a quantos minutos? 
 
A) 60 minutos; 
B) 120 minutos; 
C) 90 minutos; 
D) 45 minutos; 
E) 100 minnutos. 
 

QUESTÃO 21 

Observe o número da casa de Júlia:  
 

 
 
Sobre este número, é CORRETO afirmar que: 
 
A) É um número ímpar; 
B) Possui cinco algarismos; 
C) Nesse número, o algarismo 8 vale 8 dezenas; 
D) Ele é um número divisível por 2; 
E) É um número primo. 
 

QUESTÃO 22 

Observe a sequência numérica abaixo: 
 

 
 
Quais serão os próximos cinco números? Marque a opção 
que completa a sequência acima: 
 
A) 44 – 47 – 50 – 53 – 56; 
B) 43 – 46 – 49 – 50 – 53; 
C) 44 – 46 – 48 – 50 – 52; 
D) 42 – 47 – 49 – 50 – 51; 
E) 42 – 43 – 44 – 45 – 46. 
 
 

QUESTÃO 23 

Some os números mostrados nas alternativas a seguir. 
Marque a alternativa cuja soma seja igual a mil. 
 

A) 500, 200, 100; 
B) 30, 70, 300, 700; 
C) 80, 20, 500, 300; 
D) 90, 10, 200, 700; 
E) 100, 700, 300. 
 

QUESTÃO 24 

Qual dos problemas abaixo seria resolvido com essa 
operação: 40 – 16? 
 

A) Joana recebeu 40 reais e Julia recebeu 16 reais a mais 
do que Joana. Quanto Julia recebeu? 

B) Beth possui 40 livros e quer colocá-los em caixas com 
no máximo 16 livros cada. Quantas caixas ela vai 
precisar? 

C) Numa estante da biblioteca, há 40 livros em cada uma 
das 16 prateleiras. Quantos livros há nessa estante? 

D) Das 40 figurinhas do álbum de Raquel, 16 foram 
trocadas com colegas e o restante saiu nos pacotinhos 
que ela comprou. Quantas figurinhas do álbum saíram 
nos pacotinhos comprados? 

E) Tinha no banco R$50,00. Precisei tirar $20,00. Quanto 
ficou?  

 

QUESTÃO 25 

Observe o preço de alguns produtos: 
  

 
  

Câmera digital 
R$ 391,00 

Caixa de 
mergulho para 
câmera digital 

R$ 1.109,00 

Porta retrato 
digital 

R$ 199,00 

  
 

Tripé 
R$ 319,00 

Filmadora 
R$ 1.099,00 

Estojo para 
câmera 

R$ 74,90 

 

Marque a afirmativa CORRETA de acordo com a tabela de 
preços dos produtos. 
 

A) Comprando uma câmera digital e um estojo para câmera 
seriam gastos mais de 500 reais; 

B) A diferença de preço entre o produto mais caro e o mais 
barato é maior que mil reais; 

C) O produto mais caro é a filmadora; 
D) O porta retrato e a filmadora possuem o mesmo preço; 
E) A câmera digital é mais cara do que a caixa de 

mergulho. 
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