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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto com atenção. A seguir, assinale apenas uma
alternativa para cada questão.

TEXTO

Pequena Fábula de Diamantina

Tendo herdado a casa do avô na cidade distante, para
lá mudou-se com toda a família, contente de retomar o
contato com suas origens. Em poucos dias, já trocava
dedos de prosa com o farmacêutico, o tabelião, o juiz. E
por eles ficou sabendo, entre uma conversa e outra, que
as casas daquela região eram construídas com areia de
aluvião, onde não raro se encontravam pequenos diamantes.

A notícia incrustou-se em sua mente. Olhava os
garimpeiros que à beira de rios e córregos ondulavam suas
bateias, olhava os meninos que cavucavam os montes de
areia já explorada onde, ainda assim, talvez fosse
possível descobrir o brilho amarelado de pedra bruta.
Ouvia as estórias de fantásticos achados.

Por fim, uma tarde, alegando cansaço após o almoço
farto, trancou-se no quarto e, afastado o armário,
começou com a ajuda de uma faca a raspar a parede por
trás deste. Raspava, examinava a cavidade, os resíduos
que tinha na mão e que cuidadoso despejava num saco de
papel. E recomeçava. Assim, durante mais de hora. Assim,
a partir daí, todas as tardes.

Já estava quase transparente a parede atrás do
armário, e ele se preparava para agir atrás da cômoda
quando, tendo esquecido de trancar a porta, foi
surpreendido pela mulher. Outro remédio não teve senão
explicar-lhe o porquê de sua estranha atividade.
Ao que ela, armada por sua vez de faca e reclamando posse
territorial, partiu para a parede da despensa. Onde, dali
a pouco, foi descoberta pela empregada. A qual
reivindicou direito às paredes da cozinha. Tão evidentes,
que rapidamente as crianças perceberam, atacando cada uma
um lado do corredor.

De dia e de noite, raspam e raspam os familiares,
álacres como ratos, abrindo vãos, esburacando entre as
estruturas, roendo com suas facas na procura cada vez
mais excitada. Abre-se aos poucos a casa descarnada,
recortadas em renda suas paredes. Geme o telhado, cedem
as estruturas. Até que tudo vem abaixo numa grande nuvem
de pó.
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Agora com as unhas, raspam os familiares o monte de

entulho. Quem sabe, sob os escombros espera, escondido, o
diamante.

         
       (COLASANTI, Marina. Contos de Amor Rasgados. Rio de

Janeiro:   Rocco, 1986)

areia de aluvião: areia depositada pelas águas dos rios
ou pelas chuvas.
Incrustar-se: embutir; inserir.
bateia: vasilha de madeira utilizada na lavagem da areia
onde se supõe existir ouro e do cascalho onde se supõe
existir diamante.
álacre: alegre, jovial.

1) Qual é a única alternativa correta que completa,
respectivamente, as lacunas abaixo?

Aquela família escava ____ paredes _____ alguns meses, visando
_____ riquezas que podem encontrar. _____ , entretanto, poucas
chances de terem sucesso.

(A) as  – há  –   às  –  Há
(B) às  – a  –   as  –  Há
(C) às  – há  –   as  –  A
(D) as  – a  –   às  –  Há
(E) as  – há  –   às  –  A

2) “Por fim, uma tarde, alegando cansaço após o almoço farto,
trancou-se no quarto e, afastado o armário, começou com a
ajuda de uma faca a raspar a parede por trás deste.” (linhas
14,15, 16 e 17)
No trecho acima, que termo o pronome demonstrativo ESTE
retoma?

(A) Uma faca.
(B) A parede.
(C) O quarto.
(D) O almoço.
(E) O armário.

3) Normalmente o prefixo é escrito aglutinado ao radical.
Entretanto, há casos em que a ligação desses dois elementos se
faz por hífen.
Em que alternativa a escrita das duas palavras está correta,
considerando-se o emprego do hífen?

(A) Pos-por  /  prefabricado.
(B) Pré-escolar  /  vicerreitor.
(C) Super-romântico  /  maleducado.
(D) Anti-democrático  /  coordenação.
(E) Contra-almirante  /  extraordinário.
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4) Fábula é uma pequena narrativa de onde, geralmente, se retira
uma lição. Nas fábulas, é muito comum aparecerem animais como
personagens.
Qual é a alternativa que justifica a palavra fábula no título
do texto?

(A) A história é curta, passa-se no espaço de um dia.
(B) O texto é uma narrativa cujos personagens são animais.
(C) Trata-se de uma história de ratos que agem como seres

humanos.
(D) Há a intenção de mostrar a animalização dos personagens,

causada pela ambição.
(E) O último parágrafo do texto é uma lição, que ensina que se

deve desistir quando a dificuldade é grande.

5) A notícia sobre a possibilidade de haver diamantes nas paredes
das casas incrustou-se na mente do personagem. Depois, ele
observou fatos que confirmaram essa notícia, fazendo crescer
sua ambição.
Marque a alternativa que apresenta um desses fatos.

(A) O trabalho dos garimpeiros.
(B) A descoberta de pedras brutas.
(C) O cansaço após o almoço farto.
(D) A construção de algumas casas.
(E) A conversa com alguns cidadãos.

6) Qual é a alternativa correta que completa, respectivamente, as
lacunas do trecho abaixo?

Os moradores da cidade ficaram surpresos comigo. Estranhavam
minha atitude. Viam ____ como um louco e diziam para ____
procurar um médico, pois isso seria bom para ____.

(A) -me  –  eu  –  eu
(B) -me  –  eu  –  mim
(C) eu  –  eu  –  mim
(D) eu  –  mim  –  eu
(E) -me  –  mim  –  mim

7) Quando escrevemos e, no fim da linha, não há espaço para uma
palavra inteira, precisamos dividi-la. Essa divisão obedece a
regras de silabação.
Marque a opção em que a divisão silábica das três palavras foi
feita corretamente.

(A) In-ú-til  /  di-a  /  gno-mo.
(B) Bis-a-vô  /  ro-en-do  /  op-tar.
(C) Bis-ne-to  /  a-ba-i-xo  /  ob-je-to.
(D) Tran-sa-tlân-ti-co  /  da-í  /  pers-pi-caz.
(E) Trans-pa-ren-te  /  sur-pre-en-di-do  /  e-xci-ta-do.
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8) Qual é a alternativa INCORRETA quanto à concordância nominal?

(A) Foram retiradas duas toneladas de entulho.
(B) A empregada já está meio cansada de raspar paredes.
(C) Ele empregou menas energia que a mulher na escavação.
(D) A criança já havia raspado oitocentos gramas de areia da

parede.
(E) A família queria conseguir um certo capital para viver com

conforto.

9) Qual é a alternativa que NÃO apresenta a correta classe
gramatical da palavra ou expressão sublinhada?

(A) “...os resíduos que tinha na mão...” (linhas 17 e 18) –
pronome relativo.

(B) “Já estava quase transparente a parede...” (linha 21) –
advérbio de intensidade.

(C) “Outro remédio não teve senão explicar-lhe o porquê de sua
estranha atividade.” (linhas 24 e 25)  –   conjunção.

(D) “Até que tudo vem abaixo numa grande nuvem de pó.” (linhas
37 e 38) – locução adjetiva.

(E) “Quem sabe, sob os escombros espera, escondido, o

diamante.” (linhas 40 e 41) – preposição.

10) A alternativa em que as palavras obedecem à mesma regra de
acentuação é:

(A) atrás  /  já.
(B) porquê  /  até.
(C) estórias  /  pó.
(D) daí  /  notícia.
(E) construídas  /  possível.

11) Nem após o desmoronamento da casa, os personagens abandonaram
sua ambição.
Qual é a alternativa que comprova essa afirmação?

(A) “...se preparava para agir atrás da cômoda...” (linha 22)
(B) “...partiu para a parede da despensa.” (linha 27)
(C) “...raspam e raspam os familiares...” (linha 32)
(D) “...esburacando entre as estruturas...” (linhas 33 e 34)
(E) “...raspam os familiares o monte de entulho.” (linhas 39 e

40)
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12) Qual é a opção em que o termo sublinhado é objeto direto?

(A) “Outro remédio não teve senão...” (linha 24)
(B) “A qual reivindicou direito às paredes da cozinha.”

(linhas 28 e 29)
(C) “De dia e de noite, raspam e raspam os familiares...”

(linha 32)
(D) “Abre-se aos poucos a casa descarnada...” (linha 35)
(E) “...sob os escombros espera, escondido, o diamante.”

(linhas 40 e 41)

13) Qual é única alternativa em que a grafia de todas as palavras
está correta?

(A) Gostoso – avisar – tesoura.
(B) Tristesa – realizar – bebedoro.
(C) Fraqueza – suavizar – vassora.
(D) Montanhozo – alisar – dourado.
(E) Molesa – enraizar – ancoradouro.

14) Por que o personagem do texto mudou-se para a cidade distante
com toda a família?

(A) Estava contente.
(B) Queria enriquecer.
(C) Herdou uma casa do avô.
(D) Ouviu a notícia sobre os diamantes.
(E) Gostava de conversar com as pessoas nas ruas.

15) “...roendo com suas facas na procura cada vez mais excitada.”
(linhas 34 e 35)
Qual é a classe gramatical das palavras sublinhadas no trecho
acima, respectivamente?

(A) Pronome indefinido e verbo.
(B) Verbo e pronome indefinido.
(C) Verbo e advérbio de intensidade.
(D) Substantivo e pronome indefinido.
(E) Substantivo e advérbio de intensidade.

16) “Agora com as unhas, raspam os familiares o monte de entulho.”
(linhas 39 e 40)
Qual é a função sintática do termo sublinhado?

(A) Sujeito.
(B) Adjunto adverbial.
(C) Adjunto adnominal.
(D) Complemento nominal.
(E)  Predicativo do sujeito.

www.concursosmilitares.com.br



Concurso ao Curso de Formação de Soldado Fuzileiro Naval Turma I/2006 – Código 00

Número de inscrição do candidato:

- 6 de 14 -

-

17) Qual é a alternativa que apresenta, respectivamente, uma
palavra com hiato e uma com ditongo?

(A) Roendo – daí.
(B) Ficou – resíduos.
(C) Quase – territorial.
(D) Diamante – mão.
(E) Farmacêutico – tabelião.

18) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à pontuação.

(A) Crianças, não destruam as paredes!
(B) Já estando transparente, a parede desabou.
(C) A mulher, companheira de muitos anos, ajudou-o a escavar.
(D) O homem, a mulher, as crianças e a empregada destruíram, a

casa.
(E) Os meninos, quando ouviram sobre os diamantes, cavaram

também.

19) Qual é a alternativa em que o número de fonemas é maior que o
número de letras?

(A) Tabelião.
(B) Herdado.
(C) Oxigênio.
(D) Pequenos.
(E) Estruturas.

20) “Raspava, examinava a cavidade, os resíduos que tinha na mão e
que cuidadoso despejava num saco de papel. E recomeçava.”
(linhas 17, 18 e 19)
Quantas frases, orações e períodos há, respectivamente, no
trecho acima?

(A) 2; 5; 2.
(B) 1; 5; 2.
(C) 2; 4; 1.
(D) 1; 4; 1.
(E) 2; 5; 1.

21) Tendo o homem sido descoberto raspando as paredes, outros
personagens foram, em seguida, tomados pela mesma ambição.
Que alternativa apresenta esses personagens na ordem em que
eles passaram a, também, raspar as paredes da casa?

(A) A mulher, os filhos e, depois, a empregada.
(B) A empregada, a mulher e, depois, os filhos.
(C) Os filhos, a empregada e, depois, a mulher.
(D) A empregada, os filhos e, depois, a mulher.
(E) A mulher, a empregada e, depois, os filhos.www.concursosmilitares.com.br
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22) Em qual das alternativas abaixo, o termo sublinhado exerce
função de adjunto adverbial?

(A) “Em poucos dias, já trocava dedos de prosa...” (linhas 3 e
4)

(B) “... ainda assim, talvez fosse possível descobrir...”
(linhas 11 e 12)

(C) “... e que cuidadoso despejava num saco de papel.” (linhas
18 e 19)

(D) “... foi surpreendido pela mulher.” (linhas 23 e 24)
(E) “Tão evidentes, que rapidamente as crianças perceberam...”

(linhas 29 e 30)

23) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do
trecho abaixo.
O homem e a mulher _____ que enriquecerão. Eles _____ grande
possibilidade de encontrar os diamantes de que _____
necessidade. A sorte _____ quando menos se espera.

(A) crêem  –  vêem  –  têm  –  vem
(B) crêm  –  vêem  –  tem  –  vêm
(C) crêem  –  vêm  –  têm  –  vem
(D) crem  –  vem  –  tem  –  vêem
(E) crêm  –  vêm  –  têm  –  vêm

24) “De dia e de noite, raspam e raspam os familiares, álacres
como ratos...” (linhas 32 e 33)
O narrador compara os personagens com ratos.
Qual o trecho retirado do texto que reforça essa comparação,
caracterizando-os novamente como ratos?

(A) “...atacando cada uma um lado do corredor.” (linhas 30 e
31)

(B) “...roendo com suas facas...” (linha 34)
(C) “...recortadas em renda suas paredes.” (linha 36)
(D) “...cedem as estruturas.” (linhas 36 e 37)
(E) “...tudo vem abaixo...” (linha 37)

25) “Tendo herdado a casa do avô na cidade distante, para lá
mudou-se com toda a família...” (linhas 1 e 2)
Qual é o valor da oração sublinhada no trecho acima?

(A) Modo.
(B) Causa.
(C) Lugar.
(D) Condição.
(E) Finalidade.
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MATEMÁTICA

26) Um fuzileiro naval escreveu a seqüência dos números naturais
de 1 a 100.  Quantas vezes ele escreveu o algarismo 8?

(A)  5
(B)  6
(C)  8
(D)  10
(E)  20

27) Numa seqüência, cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos
dois termos anteriores mais próximos.  O segundo termo é igual
a 1 e o quinto termo é igual a 2005.  Qual é o sexto termo da
seqüência?

(A)  3002
(B)  3008
(C)  3010
(D)  4002
(E)  5004

28)

Onze cubinhos, todos de mesma aresta, foram colados conforme a
figura acima.

O menor número de cubinhos, iguais aos já utilizados, que devem
ser colocados no sólido formado pelos onze cubinhos para
obtermos um cubo maciço é:

(A)  48
(B)  49
(C)  52
(D)  53
(E)  56
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29) Pelo regulamento da escola, João não pode faltar a  mais de
25% das aulas de Educação Física.  Ao todo, serão 96 aulas de
Educação Física durante o ano e ele já faltou a 15 aulas.
Qual o número máximo de faltas que ele ainda pode ter?

(A)  9
(B)  10
(C)  12
(D)  16
(E)  24

30) Os professores de uma escola levaram alguns alunos ao cinema.
Foram, ao todo, 10 professores e 5 turmas de 30 alunos.  Foi
feita a seguinte promoção: para cada 10 professores, 2 não
pagam e, para cada 50 alunos, 10 não pagam.  Quanto a escola
gastou, se os ingressos custaram R$ 6,00 para cada professor e
R$ 3,00 para cada aluno?

(A)  R$ 168,00
(B)  R$ 268,00
(C)  R$ 408,00
(D)  R$ 418,00
(E)  R$ 468,00

31) Seja N o resultado da operação 3752 – 3742.  A soma dos
algarismos de N é:

(A)  18
(B)  19
(C)  20
(D)  21
(E)  22

32) Quanto deve ser subtraído de 10 a2b para que o resultado seja
13 a2b?

(A)  − 23 a2b
(B)  − 3 a2b
(C)  − 3 a4b2
(D)  23 a2b
(E)  23 a4b2

33) O valor de 81253215 −+−  é:

(A)  9
(B)  6
(C)  5
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(D)  4
(E)  3

34) Que fatores aparecem na decomposição em fatores primos, do
denominador de uma fração decimal?

(A)  1 e 2
(B)  2 e 5
(C)  3 e 5
(D)  5 e 10
(E)  5 e 100

35) (10%)2 é igual a:

(A)  100%
(B)  40%
(C)  20%
(D)  1%
(E)  0,1%

36) Na entrada de um porto, há um farol e duas bóias luminosas,
para assinalar os pontos mais perigosos para a navegação.  O
farol pisca a cada 15 segundos, uma das bóias pisca a cada 30
segundos e a outra bóia, a cada 40 segundos.  Num dado
instante, o farol e as duas bóias piscam ao mesmo tempo.
Quantas vezes, em uma hora, ocorrerá essa situação?

(A)  30
(B)  60
(C)  80
(D)  100
(E)  120

37) Sabe-se que a razão ideal do número de habitantes de uma
cidade, para cada metro quadrado de área verde, é de 2 para 5.
Qual  é o número máximo de habitantes que deveria ter uma
cidade com 400.000 m2 de área verde?

(A)  16.000.
(B)  80.000.
(C)  160.000.
(D)  200.000.
(E)  220.000.

38) Um trem mede 1 km. Ele está a uma velocidade de 1 km por
minuto. Quantos minutos ele levará para atravessar totalmente
um túnel de 1 km?

(A)  1 minuto
(B)  1 minuto e meio
(C)  2 minutos www.concursosmilitares.com.br
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(D)  2 minutos e meio
(E)  3 minutos

39) Numa caixa havia 3 meias vermelhas, 2 brancas e 1 preta.  João
retirou 3 meias da caixa.  Sabendo-se que nenhuma delas era
preta, podemos afirmar, sobre as 3 meias retiradas, que:

(A) são vermelhas.
(B) são da mesma cor.
(C) pelo menos uma é vermelha.
(D) uma é vermelha e duas são brancas.
(E) uma é branca e duas são vermelhas.

40) Considere n um número primo positivo e Sn a soma de todos os
números primos positivos e menores ou iguais a n (por exemplo,
S5 = 2 + 3 + 5 = 10).  O valor de S23 é igual a:

(A)  100
(B)  101
(C)  102
(D)  103
(E)  104

41) Um candidato tirou 6 em uma prova de concurso que valia 8
pontos.  Qual seria a nota desse candidato se a prova valesse
100?

(A)  65
(B)  70
(C)  75
(D)  80
(E)  95

42)

Na balança acima, 15 maçãs, cada uma com 180 gramas, mais 8
laranjas, cada uma com x gramas, equilibram-se com uma
melancia de 4.300 g.  Quantos gramas tem cada laranja?

(A)  200g
(B)  210g
(C)  220g
(D)  222g
(E)  225g
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43) Pedro estudou muito para o Concurso ao Curso de Formação de
Soldado Fuzileiro Naval.  Diariamente, ele anotava em seu
bloco o número de problemas que conseguia acertar.  Observe o
número de problemas que ele acertou de segunda a sábado da
semana passada.

Segunda 55

Terça 69

Quarta 65

Quinta 72

Sexta 75

Sábado 84

No domingo, Pedro acertou 56 problemas a mais que a média
aritmética de segunda a sábado.
Quantos problemas Pedro acertou no domingo?

(A)  106
(B)  110
(C)  116
(D)  120
(E)  126

44) Um fuzileiro naval gastou 
5
3
 do seu soldo, ficando com R$

330,00.  O soldo desse fuzileiro é:

(A)  mais de R$ 600,00.
(B)  mais de R$ 500,00.
(C)  menos de R$ 400,00.
(D)  menos de R$ 300,00.
(E)  entre R$ 300,00 e R$ 480,00.

45) O jardim de uma casa tem forma retangular.  A largura mede 6
metros a mais que o comprimento e o perímetro desse jardim é
92 metros.  Qual é a área desse jardim?

(A)  260 m2
(B)  280 m2
(C)  400 m2

(D)  520 m2
(E)  832 m2
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46) A quarta parte da metade de um chocolate corresponde a que
fração do chocolate?

(A)  
8
1
.

(B)  
4
1
.

(C)  
6
2
 .

(D)  
2
1
.

(E)  
4
3
 .

47)

Na figura acima, os dois triângulos são eqüiláteros.  Qual é o
valor do ângulo x?

(A)  70º
(B)  60º
(C)  50º
(D)  40º
(E) 30º

48) Ari, Beto, Caio e Sócrates encontram-se no refeitório do
quartel para almoçar.  Cada um cumprimenta todos os outros com
um aperto de mãos.  Qual o total de apertos de mãos?

(A)  3
(B)  6
(C)  9
(D)  12
(E)  16
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49) No quadro abaixo, são apresentadas as equivalências entre três
unidades monetárias.

10 pilas    = 8 merrecas
1 merreca = 5 contos

    Utilizando esses dados, calcule o preço, em contos, de uma
mercadoria que custe duas pilas mais três merrecas.

(A)  15
(B)  20
(C)  22
(D)  23
(E)  25

50)

 
 Para manter seu preparo físico, um atleta caminha, conforme

mostra a figura acima, 6 km em direção ao sul, partindo de um
ponto A. Depois, 3 km em direção ao leste e, finalmente, 2km
em direção ao norte, parando em um ponto B. A distância, em
linha reta, do ponto B ao ponto A, em Km, é:

(A)  15
(B)  13
(C)  10
(D)  8
(E)  5
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