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Cargo: Pedreiro 
 
Língua Portuguesa 
 
01. O substantivo da frase “Tomou o café apesar de já estar 
indisposto” é:  
a) Estar.  
b) Café. 
c) Tomou.  
d) Indisposto.  
 
02. Em “Ele morava na re__ião dos la__os”, as lacunas serão 
corretamente preenchidas com:  
a) “g” em “região” e “g” em “lagos”.  
b) “j” em “rejião” e “g” em “lagos”. 
c) “g” em “região” e “j” em “lajos”. 
d) “j” em “rejião” e “j” em “lajos”. 
 
03. Separando-se corretamente as sílabas da palavra anexo, 
verifica-se que ela é, quanto ao número de sílabas e a 
acentuação, classificada como:   
a) Trissílaba e oxítona.  
b) Trissílaba e paroxítona.  
c) Trissílaba e proparoxítona.  
d) Polissílaba e paroxítona.  
 
04. A palavra encontra-se corretamente acentuada na 
alternativa:  
a) Límpido. 
b) Fobía. 
c) Lacústre.  
d) Jáde. 
 
05. Temos escrito no futuro a frase de apenas uma alternativa. 
Assinale-a:  
a) Não puderam sair da sala, de imediato.  
b) Tens mesmo de ir agora?  
c) Apesar da chuva, saíram.  
d) Por certo, qualquer um aceitará tua resposta.  
 
06. Todas as palavras encontram-se corretamente grafadas, 
exceto:  
a) Jujuba. 
b) Esmeralda.  
c) Comixão. 
d) Penitência.  
  
Matemática 

07. Um número somado com sua quarta parte é igual a 80. Qual 

é esse número? 

a) 320 

b) 240 

c) 80 

d) 64 

 
08. O triplo de um número é igual a sua metade mais 10. Qual é 

esse número? 

a) 4 

b) 6 

c) 8 

d) 10 

 
09. A capacidade total de um reservatório é 250.000 litros. 

Nesse momento, esse reservatório está cheio até os seus 
�

�
. 

Quantos litros estão no reservatório, nesse momento? 

a) 200000 litros. 

b) 150000 litros. 

c) 100000 litros. 

d) 50000 litros. 

 

10. Dividindo a fração 
�

�
 pela fração 

�

�
 chega ao resultado: 

a) 0,3123  

b) 0,3124 

c) 0,3125 

d) 0,3126 

 

11. Resolva 
�

�
+ 4 −

�

	
: 

a) 4,0822. 

b) 4,0833. 

c) 4,0833… 

d) 4,08333. 

 

12. Um triângulo tem 8 metros de altura e 10 metros de base. 

Calcule a área desse polígono regular: 

a) 80 m² 

b) 70 m² 

c) 50 m² 

d) 40 m² 

 
Conhecimentos Gerais 

13. O município de Palminópolis pertence à microrregião goiana 
de: 
a) Iporá. 
b) Anicuns. 
c) Vale do Rio dos Bois. 
d) Sudoeste de Goiás. 
 
14. O município de Palminópolis recebeu esta denominação por: 
a) Ter sido palco de intensa exploração de palmitos na década 

de 1970. 
b) Ter sido fundado no interior da fazenda Palmital. 
c) Estar situado numa área rica em palmeiras. 
d) Estar situado entre os municípios de Palmeira de Goiás e 

Firminópolis. 
 
15.  Observe o mapa abaixo. 

 
http://www.google.com.br/imagres. 

O estado brasileiro em destaque no mapa é: 
a) Bahia. 
b) Tocantins. 
c) Minas Gerais. 
d) Mato Grosso do Sul. 
 
16. Protetor da fauna e da flora brasileira, o 
__________________ é um dos maiores mitos do folclore 
brasileiro. 
A expressão que completa a lacuna é: 
a) Saci Pererê. 
b) Curupira. 
c) Boitatá. 
d) Boto. 
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17. A sociedade colonial brasileira era predominantemente: 
a) Matriarcal. 
b) Poligâmica. 
c) Patriarcal. 
d) Nômade. 
 
18. No Brasil-Colônia eram comunidades de negros fugidos que 
conseguiam escapar do controle de seus proprietários. Trata-se: 
a) Das sesmarias. 
b) Dos quilombos. 
c) Dos tumbeiros. 
d) Das senzalas. 
 
19. A cidade de Brasília foi construída sob o governo de: 
a) Getúlio Vargas. 
b) João Goulart. 
c) Jânio Quadros. 
d) Juscelino Kubitscheck.  
 
20. Leia o trecho da letra da música “Asa Branca”, abaixo: 
Quando olhei a terra ardendo 
Com a fogueira de São João 
Eu perguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
Eu perguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
Que braseiro, que fornalha 
Nem um pé de plantação 
Por falta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão [...] 
 
A versão mais conhecida dessa música é cantada por 
________________________ e seu estilo é conhecido 
popularmente como ____________________. 
As expressões que completam as lacunas são respectivamente: 
a) Gaúcho da Fronteira; vanerão. 
b) Gonzaguinha; xaxado. 
c) Luiz Gonzaga; baião. 
d) Dominguinhos; xaxado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








