
CARGO:  MERENDEIRA

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

“A transformação pessoal requer substituição de velhos hábitos por novos.”

F05 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 o texto abaixo e responda às questões
propostas.

“Seguir o coração” não significa ser mole. O
mundo é um lugar duro e as leis da Natureza são
severas. O cordeiro fraco é devorado pela raposa. As
pessoas fracas acabam sendo devoradas. Quando
você é fraco, as “raposas” o veem como um alvo fácil.
Você é escolhido e caçado.

Conta-se que uma rã estava à beira do rio.
Chegou o escorpião e pediu: “Dona Rã, eu gostaria
de atravessar esse rio, mas sendo escorpião, não sei
nadar. A senhora teria a bondade de me levar nas
costas para o outro lado?”

A rã disse: “Mas você é um escorpião e os
escorpiões picam as rãs!”

E retrucou o escorpião: “Por que eu a picaria?
Preciso chegar ao outro lado!”

“Está bem”, concordou a rã. “Suba nas minhas
costas, eu o levo”.

Eles estavam no meio do rio quando o
escorpião cravou o ferrão na rã.

Já agonizante, ela perguntou num último
suspiro:

“Por que você fez isso? Agora nós dois vamos
morrer!”

“Porque eu sou escorpião”, respondeu ele, “e
os escorpiões picam as rãs!”

Cuidado com os escorpiões! Há muita gente
por aí que não se importa de afogar-se desde que
consiga levá-lo para o fundo também.

Algumas pessoas devem ser evitadas. Às
vezes é necessário parar e lutar. Quando é que você
fica no seu lugar? Basta perguntar a si mesmo: “O que
eu sinto é justo? “Então firme sua posição: pouco
importa que os outros gostem ou o achem legal”.

Você pode se desmilinguir para que todos
gostem de você ou concordem com as suas opiniões
e, no fim, eles não gostam nem sabem quem você é.

Em última instância, nós só podemos
depender de nossa orientação interna. Em outras
palavras, seguir nosso próprio coração!

AGUENTAR FIRME

(MATTHEWS, Andrew.
. Ed. Sextante. RJ. 2007. p.

36 e 37.)

Siga seu coração – Descobrindo um
objetivo para sua vida e seu trabalho

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Assinale a opção que revela o elemento usado pelo
escorpião para convencer a rã de auxiliá-lo na
travessia do rio.

A) Arã era dotada de muita bondade e solidariedade.
B) O escorpião precisava chegar do outro lado do rio.
C) O veneno do escorpião não atinge as rãs.
D) A rã deveria seguir seus instintos de

sobrevivência.
E) O escorpião ameaçou a rã para que ela fizesse a

travessia.

Questão 02

No trecho “Já AGONIZANTE, ela perguntou num
último suspiro:[...]”, a palavra destacada pode ser
substituída, sem prejuízo para o sentido original do
texto, por:

A) moribunda.
B) raivosa.
C) ansiosa.
D) entristecida.
E) receosa.

Questão 03

No texto AGUENTAR FIRME, o autor conta a fábula
de uma rã e de um escorpião para ilustrar um
comportamento próprio do ser humano. Assinale a
opção que resume a conclusão dessa fábula.

A) “Por que você fez isso? Agora nós dois vamos
morrer!” (parágrafo 8).

B) “Porque eu sou escorpião”, respondeu ele, “e os
escorpiões picam as rãs!”(parágrafo 9).

C) “Às vezes é necessário parar e lutar. Quando é
que você fica no seu lugar?(parágrafo 11).

D) “Há muita gente por aí que não se importa de
afogar-se desde que consiga levá-lo para o fundo
também.” (parágrafo 10).

E) “Em última instância, nós só podemos depender
de nossa orientação interna. Em outras palavras,
seguir nosso próprio coração!” (parágrafo 13).

Questão 01
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Quanto à flexão verbal, as formas GOSTEM e
CONCORDEM em “Você pode se desmilinguir para
que todos gostem de você ou concordem com as
suas opiniões [...]” estão corretamente analisadas na
alternativa:

A) presente do indicativo.
B) pretérito perfeito do indicativo.
C) presente do subjuntivo.
D) pretérito imperfeito do subjuntivo.
E) futuro do presente do indicativo.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 05

O uso do ponto de exclamação em “Cuidado com os
escorpiões!” exprime uma ideia de:

A) admiração.
B) surpresa.
C) cautela.
D) dúvida.
E) desânimo.

Questão 08

Assinale a opção em que o par de palavras retiradas
do texto são antônimas entre si, conforme o sentido
em que são empregadas.

A) parar / lutar (parágrafo 11).
B) instância / interna (parágrafo 13).
C) justo / firme (parágrafo 11).
D) mole / duro (parágrafo 1).
E) subo / levo (parágrafo 5).

Questão 06

A palavra VOCÊ, empregada no texto, é acentuada
pela mesma regra de acentuação gráfica que:

A) último.
B) está.
C) necessário.
D) fácil.
E) próprio.

Questão 07

Observe o trecho “Chegou o escorpião e pediu: [...]”.A
opção em que se reescreveu este trecho
corretamente no plural, mantendo o mesmo modo e
tempo verbais, de acordo com as regras gramaticais
vigentes, é:

A) “Chegou os escorpiões e pediu: [...].”
B) “Chegaram os escorpiões e pediram: [...].”
C) “Chegam os escorpiões e pedem: [...].”
D) “Chegarão os escorpiões e pedirão: [...].”
E) “Chegariam os escorpiões e pediriam: [...].”

Questão 10

Está correta a separação silábica efetuada, segundo
as normas do vocabulário oficial, em ambas as
palavras, na opção:

A) a – tra – ves – sar / sig – ni – fi – ca.
B) es – cor – pi – ão / fe – rrão.
C) des – mi – li – nguir / cra – vo –u.
D) o – rien – ta – ção / per – gun – tar.
E) in – te – rna / de – pen – der.

Questão 09

Considere as afirmações sobre os substantivos RÃ e
ESCORPIÃO:

1. São classificados como epicenos quanto à flexão
de gênero.

2. Porque terminam em Ã e ÃO, não apresentam
formas no plural.

3. São chamados de comuns de dois gêneros: o/a
rã; o/a escorpião.

4. Adistinção de gênero se faz pelo uso das palavras
macho e fêmea.

Sobre as afirmações anteriores, somente estão
corretas:

A) 1 e 2
B) 2 e 4
C) 1 e 3
D) 3 e 4
E) 1 e 4

Questão 04

MATEMÁTICA

Maria é cozinheira e fez a seguinte compra no
mercado:

Pela compra no mercado Maria pagou:

A) R$ 66,00
B) R$ 68,00
C) R$ 70,00
D) R$ 72,00
E) R$ 74,00

Questão 11

PRODUTO VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE
Arroz R$ 2,00 5 kg
Feijão R$ 3,00 4 kg
Farinha R$ 2,00 2 kg
Carne R$ 14,00 3 kg



DEZEMBRO 2011

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

04
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Márcio recebe, mensalmente, R$ 960,00 de salário.

Neste mês, ele vai sair de férias e tem direito a

receber, além do salário mensal, um abono de

sobre o valor do seu salário. Com a metade do

dinheiro recebido do abono, Márcio vai comprar um

ventilador no valor de:

A) R$ 100,00
B) R$ 120,00
C) R$ 140,00
D) R$ 160,00
E) R$ 180,00

Questão 14

Questão 12

Cristina é responsável por 20 escolas. Em cada
escola há 8 merendeiras. Se o total de alunos que
cada merendeira serve diariamente é 200, então
calcule o número de alunos atendidos pela equipe de
Cristina em um dia.

A) 32.000
B) 16.000
C) 8.000
D) 4.000
E) 2.000

Questão 13

Paula preparou 8.000 g de um delicioso recheio de
camarão para fazer empadões. Em cada empadão
grande ela utiliza 600 g de recheio e em cada
empadão pequeno 250 g de recheio. Calcule o
número de empadões pequenos que ela poderá fazer
depois de ter feito 5 empadões grandes.

A) 8
B) 10
C) 12
D) 16
E) 20

Questão 15

Leonardo fornece, diariamente, 100 quentinhas pelo
preço de R$ 6,00 cada uma, de 2ª a 6ª feira. Aos
sábados, ele fornece 120 quentinhas e o valor das
quentinhas aumenta para R$ 8,00 cada.

O valor total, em reais, que ele arrecadou com a
venda das quentinhas no mês de dezembro de 2011
foi:

A) R$ 18.000,00
B) R$ 19.800.00
C) R$ 20.000,00
D) R$ 21.600,00
E) R$ 22.800,00

Questão 16

Ana montou uma pensão e comprou os seguintes
equipamentos:

Ela deu uma entrada de R$ 1.000,00 e pagou o
restante em 10 parcelas fixas.
Calcule, em reais, o valor de cada parcela.

A) R$ 218,00
B) R$ 248,00
C) R$ 278,00
D) R$ 318,00
E) R$ 338,00

EQUIPAMENTO VALOR
Fogão industrial R$    980,00
Freezer R$ 2.200,00
Fritadeira R$    600,00

Juliana comprou 108 doces e os distribuiu entre
6 colegas de trabalho. O número de doces que cada
colega recebeu foi:

A) 20
B) 18
C) 16
D) 14
E) 12

Questão 17

1
3
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Júlio produz, embala e vende biscoitos em pacotes
com a ajuda de seus dois filhos, que sempre dividem
igualmente os biscoitos que sobram. Nesta semana,
foram produzidos 302 biscoitos e embalados em
pacotes contendo 16 unidades cada, mais um pacote
incompleto que os 2 filhos de Júlio dividiram
igualmente.
Calcule o número de biscoitos que cada filho de Júlio
comeu depois de concluídas as embalagens.

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 14

Questão 18

Questão 21

O estado brasileiro pertencente à região Nordeste é:

A) Minas Gerais.
B) Pará.
C) Paraná.
D) Paraíba.
E) Mato Grosso.

João comprou um carro e pagou R$ 2.000,00 de
entrada. O restante será pago em 24 parcelas fixas,
sem juros, de R$ 250,00. Calcule o valor total do carro
que João comprou.

A) R$ 5.000,00
B) R$ 6.000,00
C) R$ 8.000,00
D) R$ 9.000,00
E) R$ 10.000,00

Questão 19

Léia comprou duas dúzias de ovos. Usou dos ovos

para fazer omeletes. Com a metade dos ovos que

restaram, ela fez um bolo. Calcule o número de ovos

que não foram utilizados:

A) 16
B) 14
C) 12
D) 8
E) 6

Questão 20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 22

O estado do Rio de Janeiro faz parte da região
Sudeste do Brasil, fazendo divisa com outros três
estados dessa mesma região. O estado do Rio de
Janeiro faz divisa com o seguinte estado:

A) Mato Grosso do Sul.
B) Rio Grande do Sul.
C) Rio Grande do Norte.
D) São Paulo.
E) Santa Catarina.

Questão 23

O Maranhão é um dos estados brasileiros cuja capital
situa-se numa ilha. A capital maranhense é a cidade
de:

A) João Pessoa.
B) São Luís.
C) Teresina.
D) Salvador.
E) Porto Velho.

Questão 24

Atualmente, a capital do Brasil é a cidade de Brasília,
muito embora o país tenha contado com outras
cidades que desempenharam essa função de capital,
no passado. Identifique a cidade nordestina que já
desempenhou a função de capital do Brasil.

A) Recife.
B) Maceió.
C) Salvador.
D) Natal.
E) Aracaju.

1
3

Questão 25

A região Centro-Oeste passou a contar com um novo
estado, desmembrado das terras de Goiás, em 1988.
Esse novo estado chama-se:

A) Amazonas.
B) Piauí.
C) Tocantins.
D) Mato Grosso.
E) Amapá.
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O município de Magé é constituído por distritos. Em
um deles, destaca-se a localidade de Citrolândia, que
pertence ao seguinte distrito:

A) Centro.
B) Guia de Pacobaíba.
C) Suruí.
D) Rio do Ouro.
E) SantoAleixo.

Questão 29

Questão 28

Na história de Magé, registra-se a emancipação de
um distrito que foi elevado à categoria de município,
em 1990. Esse novo município emancipado a partir
de Magé é:

A) Quissamã.
B) Guapimirim.
C) Varre-Sai.
D) Carapebus.
E) São José do Vale do Rio Preto.

O município de Magé limita-se com três municípios e
com a baía de Guanabara. Um dos municípios que
faz limite com Magé é:

A) Teresópolis.
B) Nova Friburgo.
C) Rio de Janeiro.
D) Petrópolis.
E) Campos dos Goytacazes.

Questão 30

Questão 27

O município de Magé faz parte de uma das mais
importantes regiões do estado do Rio de Janeiro. A
região fluminense da qual Magé faz parte é a:

A) Metropolitana.
B) Serrana.
C) Norte.
D) Noroeste.
E) Médio Vale do Paraíba.

O estado do Rio de Janeiro é dividido em várias
regiões, entre elas a região Centro-Sul Fluminense.
Nessa região, destaca-se um município em função da
agricultura, sobressaindo a sua produção de tomate,
que serve de motivo para uma grandiosa festa
municipal, realizada no feriado de Corpus Christi.
Qual o nome desse município?

A) Mendes.
B) Três Rios.
C) Vassouras.
D) Miguel Pereira.
E) Paty doAlferes.

Questão 26




