
CARGO: PMO I BRAÇAL–

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Façamos da interrupção um caminho novo. ”

F01 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

TARDE

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia com atenção a tirinha abaixo, e responda às
questões propostas.

Hägar, o horrível, e sua esposa Helga.

http://giacono.wordpress.com/2009/01/28/hagar-o-horrivel-
tirinhas-1-a-10/

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

O que Helga está cobrando do marido?

A) O dinheiro da compra do mês.
B) O cumprimento da promessa que ele havia feito.
C) Afesta de aniversário.
D) O conserto da cerca do jardim.
E) Aarrumação do quarto.

Questão 01

Aresposta do Hägar indica que ele:

A) não sabe como cortar a lenha.
B) necessita sair logo para trabalhar.
C) irá consertar o telhado imediatamente.
D) está muito preocupado com o tempo.
E) não quer fazer nada naquele momento.

Questão 02

Conforme o que havia prometido, Hägar deveria estar
construindo um:

A) telhado.
B) galinheiro.
C) galpão.
D) jardim.
E) curral.

Questão 03

Hägar está rezando para chover porque:

A) há muito tempo não chove.
B) não gosta de dias ensolarados.
C) o sol é prejudicial à saúde.
D) se chover, ele não precisará cumprir o que

prometera.
E) a falta de chuva compromete a plantação.

Questão 04

Observando a tirinha, percebe-se que Helga está:

A) tranquila.
B) bem-humorada.
C) indisposta.
D) satisfeita.
E) contrariada.

Questão 05

O contrário de LIMPAR é:

A) sujar.
B) cortar.
C) arrumar.
D) varrer.
E) lavar.

Questão 06

Afrase “O que você tá fazendo na cama até agora?” é
uma:

A) negativa.
B) afirmativa.
C) exclamativa.
D) interrogativa.
E) dúvida.

Questão 07

Marque a palavra que apresenta ERRO na escrita.

A) Construção.
B) Capinsal.
C) Preguiçoso.
D) Chuvoso.
E) Limpeza.

Questão 08

Assinale a palavra do texto que possui 3 sílabas.

A) cama.
B) galpão.
C) telhado.
D) jardim.
E) curral.

Questão 09

HOJE VOCÊ PROMETEU
CONSERTAR O TELHADO,

CAPINAR O JARDIM,
CORTAR LENHA, CONSTRUIR

UM GALPÃO E LIMPAR
O CURRAL...

O QUE VOCÊ TÁ FAZENDO
NA CAMA ATÉ AGORA?

REZANDO POR
UMA CHUVA
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Marque a alternativa correta.

A) O plural de CURRALé CURRAIS.
B) O diminutivo de CAMAé CAMAZINHA.
C) CONSERTAR é sinônimo de ESCORAR.
D) Aseparação silábica de LENHAé LEN-HA.
E) Apalavra JARDIM, no texto, é um adjetivo.

Questão 10

Se 40 trabalhadores realizam um trabalho em 12 dias,
o número de dias que 60 trabalhadores realizarão o
mesmo trabalho, é:

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

Questão 11

Um trabalhador é contratado para trabalhar de
segunda a Sábado. Trabalha 8 horas por dia, de
segunda a sexta-feira e 4 horas no sábado e recebe
R$ 8,00 por hora trabalhada. Observe o calendário
abaixo e calcule quanto esse trabalhador recebeu no
mês de agosto de 2011.

A) R$ 980,00
B) R$ 1.238,00
C) R$ 1.600,00
D) R$ 1.676,00
E) R$ 1.886,00

Questão 12

Durante uma empreitada de capina, 60% dos
funcionários usaram foice e 25% do restante,
enxadas. Se os 18 funcionários que restaram
retiraram o lixo, o número total de funcionários que
trabalharam nessa empreitada foi:

A) 48
B) 60
C) 72
D) 80
E) 96

Questão 13

Um funcionário foi convocado para transportar sacos

de adubo. Depois de trabalhar 4 horas e ter

transportado      dos sacos de adubo, ainda restavam

27 sacos para terminar o trabalho. O total de sacos

que ele terá transportado quando concluir o seu

trabalho será igual a:

A) 54
B) 81
C) 94
D) 100
E) 108

Questão 14

Para pavimentar um trecho de uma calçada foram
utilizados 1000 kg de massa de concreto feito com
preparo de cimento e brita, assim discriminado:
70% da massa do concreto é de preparo de cimento
(água, areia e cimento) e os 30% restantes, de brita.
Para que o percentual de brita aumente para 50% da
massa de concreto, são necessários quantos quilos
de brita a mais?

A) 400 kg
B) 500 kg
C) 600 kg
D) 700 kg
E) 800 kg

Questão 15

MATEMÁTICA
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O saneamento básico é de fundamental importância
para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. O
Atlas de Saneamento 2011, divulgado em 19 de
outubro pelo IBGE, deixa claro que o Brasil ainda
precisa avançar muito nessa área. São atividades
importantes de saneamento básico:

A) a coleta de lixo e o tratamento de esgoto.
B) o transporte público e a limpeza urbana.
C) o tratamento da água e a educação básica.
D) as telecomunicações e o controle de enchentes.
E) a geração de emprego e a produção de energia.

Questão 16
Importante ferrovia que atravessa o Estado do
Espírito Santo, cuja construção se iniciou ainda no
final do século XIX. Por seus trilhos são transportados
minérios, combustíveis e produtos agrícolas.
Também é utilizada para o transporte de passageiros.
Faz parte do Plano de Integração Goiás-Minas
Gerais-Espírito Santo, um corredor para escoamento
de toneladas de produtos brasileiros. O texto se
refere à:

A) Ferrovia Norte-Sul.
B) Estrada de Ferro Vitória-Minas.
C) Rodovia Centro-Atlântica S/A.
D) Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
E) Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

Questão 18

O Estado do Espírito Santo faz parte da mais
industrializada região geográfica do país. De acordo
com a divisão regional oficial, feita pelo IBGE, o
Estado do Espírito Santo faz parte da região:

A) Norte.
B) Nordeste.
C) Sul.
D) Centro-Oeste.
E) Sudeste.

Questão 19

Paisagem florestal predominante no território
capixaba no período do descobrimento do Brasil.
Hoje está intensamente devastada e com área
reduzida a menos de 10% de sua ocupação original.
O enunciado se refere à(ao):

A) FlorestaAmazônica.
B) Mata dos Cocais.
C) Cerrado.
D) MataAtlântica.
E) Mata deAraucárias.

Questão 20

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia a notícia:

Os trabalhadores da colheita do café não têm
transporte adequado e são levados em cima das
sacas sem qualquer proteção na rodovia estadual
ES-248, que liga Linhares à Colatina. Na ES-080, que
dá acesso a Santa Teresa, a viatura da Polícia Militar
cruza com um caminhão que leva um homem na
carroceria e sequer nota o perigo. Na rodovia ES-430,
que dá acesso a Jaguaré, não é difícil encontrar
situação de trabalhadores que pegam carona em
caminhões, sem nenhuma preocupação e seguem
pelo centro do município. De acordo com o Ministério
do Trabalho, veículos flagrados transportando
trabalhadores irregularmente deverão ser
apreendidos, e o agricultor que contratou o transporte
pagará multa. No ano passado, durante a safra do
café, 48 notificações de transporte irregular foram
feitas no Espírito Santo.

Com base na notícia, pode-se concluir que:

A) os trabalhadores rurais do Espírito Santo não
querem usar transportes coletivos.

B) o Ministério do Trabalho não está cumprindo com
a obrigação de apreender os veículos infratores.

C) os caminhões seguem pelas rodovias estaduais,
mas não entram nos municípios.

D) o agricultor que contratou o transporte flagrado
com trabalhadores em cima das sacas deve pagar
multa.

E) não há registro de qualquer notificação de
transporte irregular no estado do Espírito Santo.

(adaptado de: http://g1.globo.com/economia/ agronegocios/vida-
rural/noticia/28/06/2011.Acesso em 29/10/2011).

Questão 17

Agrônomo, naturalista e ecologista capixaba,
conhecido mundialmente. É considerado o Patrono
da Ecologia do Brasil. Seu nome é:

A) Padre José deAnchieta.
B) Augusto Ruschi.
C) Vasco Fernandes Coutinho.
D) Domingos José Martins.
E) Chico Mendes.

Questão 21
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A moqueca capixaba, feita em panela de barro, é
prato típico da culinária do Estado do Espírito Santo.
Representa uma herança cultural deixada pelos:

A) portugueses.
B) alemães.
C) holandeses.
D) indígenas.
E) suíços.

Questão 25Questão 22

O município de Colatina desenvolve atualmente uma
importante atividade econômica, representando um
importante centro estadual da indústria de:

A) confecções.
B) brinquedos.
C) calçados.
D) vinhos.
E) eletroeletrônicos.

Questão 23

Analise os dados da tabela e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta uma informação correta.

Estatísticas do Registro Civil no município de
Colatina - ES

A) O crescimento natural da população colatinense
foi maior em 2005.

B) O menor número de nascimentos no ano foi
registrado em 2007.

C) Em 2009 não foi significativo o número de mortes.
D) O número de óbitos vem diminuindo ao longo dos

anos.
E) De 2004 a 2007 aumentou muito o número de

nascimentos.

Fonte dos dados: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/
link.php?uf=es

Terceira maior montanha do Brasil, é o maior
destaque do Parque Nacional do Caparaó, situado
entre o Espírito Santo (70%) e Minas Gerais (30%). É
considerada a mais acessível montanha nacional.
Com 2.891,98 metros, é possível atingir seu cume
após algumas horas de trilha. Passeio indicado para
quem gosta de caminhar por trilhas quase selvagens,
tomar banho de rio e ver um nascer-do-sol
inesquecível. O nome dessa montanha é:

A) Pico do Calçado.
B) Pico da Neblina.
C) Pico dasAgulhas Negras.
D) Pedra do Sino.
E) Pico da Bandeira.

Questão 26

Ano Número de nascidos
vivos

Lugar de registro

Óbitos ocorridos no ano
Lugar de registro

Diferença entre
nascimentos e óbitos

2004 1.622 695 927
2005 1.508 709 799
2006 1.477 801 676
2007 1.372 844 528
2008 1.477 852 625
2009 1.429 1088 341

Sobre o município de Colatina, é correto afirmar:

A) Criado em 1534, foi a primeira sede da capitania
do Espírito Santo.

B) O clima predominante no município é o
Temperado Continental.

C) Colatina faz parte da bacia hidrográfica do Rio
Doce.

D) O território do município não foi ocupado por
indígenas no passado.

E) O município é um dos menos populosos do
Estado do Espírito Santo.

Questão 24

O nome do município de Colatina é uma homenagem:

A) à esposa de um político que foi muito importante
no Estado.

B) a um importante engenho de açúcar do período
colonial.

C) ao garimpo de ouro que prosperou na região da
Serra das Esmeraldas.

D) a um índio que veio do Rio de Janeiro para
defender a região.

E) aos prósperos imigrantes italianos que se
instalaram na região.

Questão 27
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A região já é conhecida como “Suíça colatinense”.
Belas paisagens podem ser vistas em diversos
pontos, principalmente quando se observa o
deslumbrante nascer do Sol, contrastando com a
cerração e a vegetação formada principalmente por
quaresmeiras e samambaias ao longo do caminho
das estradas. Há matas e cachoeiras a serem
exploradas. É um cantinho muito especial do
município de Colatina, de clima frio de montanha,
c o n s i d e r a d o u m p a r a í s o .

O texto se refere à região chamada:

A) Ninho das Garças.
B) São João da Barra Seca.
C) Baunilha.
D) São Pedro Frio.
E) Cachoeira do Onze.

( a d a p t a d o d e :
http://www.colatina.es.gov.br/acidade/)

Questão 28

A bandeira oficial de Colatina consta de treze listras
horizontais, sendo sete na cor azul e seis na cor
branca. Na parte esquerda superior está inserido um
brasão. No brasão encontramos duas inscrições: na
parte superior está escrito “Colatina” e na parte
inferior há uma citação em latim. A tradução da
citação é:

A) Honrado povo colatinense.
B) Ordem e progresso.
C) O trabalho tudo vence.
D) Município progressista.
E) Liberdade ainda que tardia.

Questão 29

Leia a notícia:

Colatina vai participar da V Feira de Agroturismo
Doce Pontões Capixaba que começa nesta
sexta-feira (28/10)... A feira tem por objetivo agregar
valores aos negócios de turismo e promover os
municípios com aquilo que podem oferecer de
melhor. Além disso, pretende fortalecer o artesanato,
a agroindústria rural, e trazer a partir daí a
compreensão da população de que turismo é
sinônimo de desenvolvimento econômico local.
Dessa forma, o evento torna-se uma vitrine de
apresentação dos negócios regionais e local de
encontro dos municípios como região turística, em
especial a região do Doce Pontões Capixaba, que
inclui Colatina e outros oito municípios.

Com base na notícia, pode-se afirmar que:

A) a V Feira deAgroturismo não tem fins lucrativos.
B) o evento pretende promover o desenvolvimento

econômico da região.
C) essa é a primeira vez que esse evento é

organizado.
D) para os organizadores do evento, o turismo não é

uma atividade importante.
E) Colatina não faz parte da região turística do Doce

Pontões Capixaba.

(adaptado de: http://www.colatina.es.gov.br/noticias/ 27/10/2011.
Acesso em 29/10/2011).

Questão 30




