
CARGO:  PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

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

“Só fazemos melhor, aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.”

F01V a F13V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

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 o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 1:

Quando ainda era tempo dos escravos, havia
um fazendeiro que era muito malvado com negros e
peões. Num dia de inverno, fazia frio de rachar e o
fazendeiro mandou que o menino negro pastoreasse
cavalos e potros recém-comprados.

No final da tarde, quando o menino voltou, o
fazendeiro disse que faltava um cavalo. Pegou o
chicote e deu uma surra tão grande no menino que
ele ficou sangrando. Ele então mandou que o menino
fosse atrás do cavalo. O garoto conseguiu achá-lo,
mas ele fugiu de novo. Quando voltou à fazenda, o
patrão ficou tão furioso que amarrou o garoto sobre
um formigueiro.

No dia seguinte, o fazendeiro voltou para ver o
menino e descobriu espantado que ele estava lá, de
pé, sem nenhuma marca de chicote. Ao lado dele
estava a Virgem Maria, o cavalo perdido e muitos
outros. No mesmo momento, o fazendeiro pediu
perdão. Mas o negrinho não respondeu. Ele beijou a
mão de Nossa Senhora, montou num cavalo e foi
embora.

Dizem que ele volta para assustar os
fazendeiros que são malvados com seus
empregados.

Negrinho do Pastoreio

(In: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/criancas/2002-
folclore2.shtml>adaptado; acesso 09/04/2012)

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

A partir da leitura global do texto, é correto afirmar
que:

A) o personagem principal foi encontrado vagando
nas estradas pelo fazendeiro.

B) trata-se de uma lenda indígena que faz parte do
folclore brasileiro.

C) a história narrada tem como cenário a época da
escravidão no Brasil.

D) a narrativa quer mostrar que todas as crianças
precisam ser obedientes.

E) o fazendeiro era uma pessoa religiosa e
acreditava em milagres.

Questão 02

No segundo parágrafo lemos “No final da tarde,
quando o menino voltou, o fazendeiro disse que
faltava um cavalo.” A opção que explica a falta de um
cavalo, de acordo com a compreensão global do
texto, é:

A) O cavalo fugiu sem que o menino percebesse.
B) Para fugir do castigo, o menino roubou o cavalo.
C) O fazendeiro escondeu o cavalo do menino.
D) Sem que o menino soubesse, o cavalo foi

vendido.
E) Como o menino gostava do cavalo, escondeu-o.

Questão 05

No trecho “[...] o fazendeiro mandou que menino
n e g r o p a s t o r e a s s e c a v a l o s e p o t r o s
recém-comprados.” (parágrafo 1), o verbo
PASTOREAR pode ser substituído, sem prejuízo
para o sentido original empregado no texto, por:

A) alimentasse.
B) vigiasse.
C) doutrinasse.
D) domasse.
E) encaminhasse.

Questão 04

O emprego de letras maiúsculas em Virgem Maria e
Nossa Senhora, no parágrafo 3, está corretamente
justificado em:

A) Essas expressões iniciam frases completas.
B) São nomes próprios de entidade sagrada.
C) Personificam o sentimento da compaixão.
D) Identificam o nome próprio do lugar.
E) Representam um fato histórico.

Questão 03

Assinale a alternativa que justifica o motivo pelo qual
o fazendeiro mostrou-se espantado, no terceiro
parágrafo.

A) O menino havia recebido cuidados médicos sem a
autorização do fazendeiro.

B) Todos os fazendeiros malvados assistiam à cena
de tortura que ele praticara.

C) Os padres da região estavam reunidos para
chamar a atenção do fazendeiro.

D) Os peões da fazenda sentiram pena do menino e
o tiraram do castigo.

E) O menino estava são, sem as marcas de tortura
que o fazendeiro praticara.
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O substantivo MÃO, quando flexionado em número,
apresenta a mesma forma que o plural da palavra:

A) gavião.
B) cidadão.
C) questão.
D) limão.
E) alemão.

Questão 07

Observe o emprego do adjetivo MALVADO em
“Dizem que ele volta para assustar os fazendeiros
que são malvados com seus empregados.”
(parágrafo 4).Assinale a alternativa em que o adjetivo
MALVADO está empregado no grau comparativo de
igualdade.

A) Dizem que ele volta para assustar os fazendeiros
que são tão malvados quanto seus empregados.

B) Dizem que ele volta para assustar os fazendeiros
que são mais malvados que seus empregados.

C) Dizem que ele volta para assustar os fazendeiros
que são os mais malvados para com seus
empregados.

D) Dizem que ele volta para assustar os fazendeiros
que são extremamente malvados para com seus
empregados.

E) Dizem que ele volta para assustar os mais
malvados dos fazendeiros naquela região para
com seus empregados.

Questão 08

No fragmento “Pegou o chicote e deu uma surra tão
grande no menino que ele ficou sangrando.”
registramos as palavras CHICOTE e SURRA de
acordo com as normas ortográficas vigentes.
Também são registradas, respectivamente, com CH e
RR, as palavras da opção:

A) en__ergar / ca__oça
B) __ingar / co__oa
C) en__ente / gen__o
D) fe__adura / ba__iga
E) pu__ar / se__ote

Questão 10

O adjetivo FURIOSO, empregado no segundo
parágrafo, é considerado biforme, pois varia quanto
ao gênero – masculino e feminino.Aopção em que há
um exemplo de adjetivo biforme, tal qual FURIOSO é:

A) triste.
B) feliz.
C) grande.
D) quente.
E) pequeno.

Questão 09

Questão 06

A palavra FAZENDEIRO tem o mesmo número de
sílabas que a palavra:

A) sangrando.
B) assustar.
C) espantado.
D) negrinho.
E) respondeu.

Questão 12

Está correta a separação silábica das duas palavras
na alternativa:

A) fa-zen-de-i-ro / es-pa-nta-do
B) mal-va-do / des-co-bri-u
C) pas-to-reas-se / a-ma-rrou
D) fal-ta-va / mo-men-to
E) fu-rio-so / a-ssus-tar

Assinale a opção no qual o substantivo DESTOA
quanto à forma quando sofre flexão de gênero para
marcar o feminino.

A) fazendeiro.
B) negrinho.
C) cavalo.
D) garoto.
E) menino.

Questão 11

No terceiro parágrafo, em “No mesmo momento, o
fazendeiro PEDIU PERDÃO.”, a expressão
destacada, de acordo com a compreensão global do
texto, equivale a:

A) inquietou-se com a aparição.
B) rogou desculpas ao menino.
C) ofendeu-se com a situação.
D) foi perdoado de suas culpas.
E) ficou impressionado com o fato.

Questão 13
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A alternativa em que se substituiu o verbo
ASSUSTAR, no trecho “Dizem que ele volta para
assustar os fazendeiros [...]”, por um antônimo é:

A) atemorizar.
B) assombrar.
C) apavorar.
D) acovardar.
E) amparar.

Questão 14

A vírgula é empregada, muitas vezes, para marcar
uma expressão deslocada na frase, que exprime,
entre outros sentidos, uma ideia de tempo, como no
trecho “No mesmo momento, o fazendeiro pediu
perdão.” do terceiro parágrafo. Assinale a alternativa
em cujo trecho a vírgula foi empregada pela mesma
razão, para marcar uma expressão que indica uma
ideia de tempo.

A) “O garoto conseguiu achá-lo, mas ele fugiu de
novo.” (parágrafo 2)

B) “No final da tarde, quando o menino voltou, o
fazendeiro disse que faltava um cavalo.”
(parágrafo 2)

C) “Ao lado dele estava a Virgem Maria, o cavalo
perdido e muitos outros.” (parágrafo 3)

D) “Ele beijou a mão de Nossa Senhora, montou num
cavalo e foi embora.” (parágrafo 3)

E) “[...] e descobriu espantado que ele estava lá, de
pé, sem nenhuma marca de chicote.”
(parágrafo 3)

Questão 16

A opção em que o substantivo retirado do texto pode
variar quanto ao gênero é:

A) patrão.
B) tempo.
C) inverno.
D) surra.
E) chicote.

Questão 15

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 2:

O Negrinho do Pastoreio é considerado, por
aqueles que acreditam na lenda, como o protetor das
pessoas que perdem algo. De acordo com a crença,
ao perder alguma coisa, basta pedir para o menino do
pastoreio que ele ajuda a encontrar. Em retribuição, a
pessoa deve acender uma vela ao menino ou
comprar uma planta ou flor.

Objetos perdidos

(In: <http://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/negrinho_pastoreio.
htm> acesso em 19/04/2012)

De acordo com o texto 2, o Negrinho do Pastoreio é
considerado como aquele que:

A) auxilia os peões a domarem cavalos selvagens.
B) assusta os fazendeiros que derrubam as matas.
C) protege aqueles que perderam alguma coisa.
D) está ao lado da Virgem Maria durante as missas.
E) interfere nas situações aterrorizantes no campo.

Questão 17

Por RETRIBUIÇÃO, conforme empregado no texto 2,
compreende-se:

A) desconsideração.
B) agradecimento.
C) desculpa.
D) determinação.
E) indignação.

Questão 18

Assinale a alternativa em que a palavra retirada do
texto apresenta quatro sílabas.

A) retribuição.
B) encontrar.
C) considerado.
D) pastoreio.
E) protetor.

Questão 19
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Comparando o texto1 com o texto 2, é correto afirmar:

A) Os dois textos tratam de assuntos diferentes entre
si.

B) O texto 2 serve como um complemento do texto 1.
C) Ambos se referem às lendas urbanas atuais.
D) Apenas o texto 1 data da época da escravidão.
E) Os dois textos retratam nosso folclore indígena.

INGREDIENTES PARAUMARECEITA

6 ovos
1 lata de leite condensado
2 copos de leite (meio litro)
4 colheres de açúcar.

Questão 20

MATEMÁTICA

Rosana é uma ótima cozinheira e faz um delicioso
pudim. No almoço de páscoa, ela fez quatro receitas
do seu famoso pudim.

Ela comprou os ingredientes que faltavam em um
mercadinho próximo a sua casa.

Calcule o valor total, em reais, gasto por Rosana no
mercadinho, comprando os ingredientes que
faltavam para fazer as 4 receitas completas.

A) R$ 18,40
B) R$ 22,60
C) R$ 24,40
D) R$ 26,80
E) R$ 28,20

Questão 21

Questão 22

Luis é motorista da prefeitura e nas horas vagas
trabalha em um caminhão de mudanças. Ele recebe
R$ 60,00 por mudanças transportadas na cidade em
que mora e R$ 100,00 por mudanças transportadas
para outras cidades. No último mês, ele fez
12 mudanças dentro da cidade e outras 6 mudanças
para outras cidades. O valor, em reais, recebido por
Luis com as mudanças no último mês, corresponde a:

A) R$ 860,00
B) R$ 940,00
C) R$ 1.120,00
D) R$ 1.320,00
E) R$ 1.640,00

Questão 23

Um bombeiro hidráulico fez uma revisão em todos os
apartamentos de um prédio e recebeu R$ 12,00 por
apartamento vistoriado. Sabendo que este prédio
possui quatro andares com oito apartamentos por
andar, determine quanto ele recebeu pelos serviços.

A) R$ 342,00
B) R$ 384,00
C) R$ 402,00
D) R$ 416,00
E) R$ 438,00

INGREDIENTES VALOR QUANTIDADE
Ovos R$ 2,90 uma dúzia
Leite condensado R$ 3,30 uma lata
Leite de vaca R$ 2,70 1 litro

Rafael é pintor e trabalha por empreitada. O valor
cobrado pela pintura é em função do número de
cômodos do imóvel.

Ele pintou, no último mês, 2 apartamentos de
três quartos, 2 apartamentos de quatro quartos e
3 apartamentos de dois quartos. Quando trabalha
com ajudantes, ele paga R$ 200,00 por residência.
Calcule o valor, em reais, que Rafael recebeu,
descontado o valor pago aos ajudantes.

A) R$ 10.000,00
B) R$ 10.500,00
C) R$ 11.300,00
D) R$ 11.700,00
E) R$ 12.100,00

Questão 24

Complete os círculos com os algarismos 1, 3, 4, 5 e 7,
de modo que se obtenha a soma mágica 30 em todas
as linhas da estrela abaixo.

Depois de completados os círculos, calcule a soma
de Y + Z + W para o maior Y possível.

A) 14
B) 15
C) 16
D) 18
E) 19

Questão 25

Nº DE CÔMODOS VALOR NÚMERO DE AJUDANTES
1 R$ 1.000,00 0
2 R$ 1.500,00 1
3 R$ 2.000,00 2
4 R$ 2.500,00 2
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Questão 26

Fátima cria 16 periquitos e, desses, sete são machos.
Em 2011, cada fêmea teve três filhotes. Se Fátima
vendeu cada filhote por R$ 20,00, o valor total, em
reais, arrecadado por ela foi:

A) R$ 380,00
B) R$ 420,00
C) R$ 480,00
D) R$ 540,00
E) R$ 620,00

Questão 27

Cristina foi ao shopping com seu filho. Eles foram ao
cinema e pagaram R$ 12,00 cada um. Depois,
fizeram um lanche e comeram dois sanduíches com
refrigerantes pagando R$ 14,50 cada um. Em
seguida, ela tomou um sorvete de R$ 2,50 e ele
comeu um sorvete Top de R$ 5,30. Se Cristina levou
uma nota de R$ 100,00 para o shopping e, além das
despesas, pagou R$ 10,00 de estacionamento,
calcule o valor, em reais, que sobrou dos R$ 100,00.

A) R$ 70,80
B) R$ 60,20
C) R$ 52,60
D) R$ 38,40
E) R$ 29,20

Na páscoa desse ano, Sandra comprou 4 ovos de
chocolate e 5 caixas de bombom. Cada ovo estava
sendo anunciado por R$ 22,40 e cada caixa de
bombom por R$ 8,50. Ela comprou no sábado à noite,
tendo pago os seguintes valores:

- Ovo: R$ 14,60 (preço unitário)
- Caixa de bombom: R$ 6,20 (preço unitário)

O valor que representa, em reais, o que Sandra
economizou:

A) R$ 44,50
B) R$ 42,70
C) R$ 40,80
D) R$ 38,60
E) R$ 36,20

Questão 28 Questão 30

Questão 29

Um grupo de cinco amigos foi ao restaurante da
mama Rosana.

Três deles pediram o prato – 03 e os outros dois
pediram o prato – 01. Quatro deles beberam uma lata
de refrigerante cada um e um deles bebeu duas taças
de vinho. Na hora da sobremesa, três comeram
pudim de leite e dois comeram salada de frutas.
Calcule, o valor total da conta dos cinco amigos.

A) R$ 148,20
B) R$ 154,80
C) R$ 174,50
D) R$ 182,70
E) R$ 190,60

PRATO PRINCIPAL VALOR
Prato – 01 R$ 20,80
Prato – 02 R$ 25,60
Prato – 03 R$ 27,80

BEBIDAS VALOR
Sucos R$ 4,50
Refrigerantes R$ 3,00
Vinho R$ 8,00 a taça

SOBREMESA VALOR
Pudim de leite R$ 4,50
Quindim R$ 3,50
Salada de frutas R$ 4,00

Maria Emília prepara uma deliciosa feijoada no último
sábado de cada mês com direito a samba de raiz. Ela
cobra pelo ingresso com direito à feijoada os
seguintes valores: Homem: R$ 25,00; Mulher
R$ 15,00.

No último sábado, compareceram 40 casais,
10 mulheres solteiras e alguns homens solteiros.

Sabendo que ela pagou ao grupo de samba
R$ 800,00 e ainda sobrou para ela R$ 1.500,00 e que
o dono do bar só ganha com a venda de bebidas,
calcule o total de homens solteiros que
compareceram à feijoada.

A) 22
B) 24
C) 26
D) 28
E) 30




