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

“Deixe memórias agradáveis sobreviverem em tempos de tristeza.”

F13 V
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.

Talvez tenha acabado o verão. Há um grande
vento frio cavalgando as ondas, mas o céu está limpo
e o sol é muito claro. Duas aves dançam sobre as
espumas assanhadas. As cigarras não cantam mais.
Talvez tenha acabado o verão.

Estamos tranquilos. Fizemos este verão com
paciência e firmeza, como os veteranos fazem a
guerra. Estivemos atentos à lua e ao mar; suamos
nosso corpo; contemplamos as evoluções de nossas
mulheres, pois sabemos o quanto é perigoso para
elas o verão.

Sim, as mulheres estão sujeitas a uma grande
influência do verão; no bojo do mês de janeiro elas
sentem o coração lânguido, e se espreguiçam de um
modo especial; seus olhos brilham devagar, elas
começam a dizer uma coisa e param no meio, ficam
olhando as folhas das amendoeiras como se
tivessem acabado de descobrir um estranho
passarinho. Seus cabelos tornam-se mais claros e às
vezes os olhos também; algumas crescem
imperceptivelmente meio centímetro. Estremecem
quando de súbito defrontam um gato; são assaltadas
por uma remota vontade de miar; e certamente,
quando a tarde cai, ronronam para si mesmas.

Entregam-se a redes; é sabido, ao longo de
toda a faixa tropical do globo, que as mulheres não
habituadas a rede e que nelas se deitam ao
crepúsculo, no estio, são perseguidas por fantasias e
algumas imaginam que podem voar de uma nuvem a
outra nuvem com facilidade. Sendo embaladas, elas
se comprazem nesse jogo passivo e às vezes tendem
a se deixar raptar, por deleite ou preguiça.

Observei uma dessas pessoas na véspera do
solstício¹, em 20 de dezembro, quando o sol ia
atingindo o primeiro ponto do Capricórnio, e a
acompanhei até as imediações do Carnaval.
Sentia-se que ia acontecer algo, no segundo dia da
lua cheia de fevereiro; sua boca estava entreaberta:
fiz um sinal aos interessados, e ela pôde ser salva.

Se realmente já chegou o outono, embora não
o dia 22, me avisem. Sucederam muitas coisas; é
tempo de buscar um pouco de recolhimento e pensar
em fazer um poema.

Vamos atenuar os acontecimentos, e encarar
com mais doçura e confiança as nossas mulheres. As
que sobreviveram a este verão.

O Verão e as Mulheres

(BRAGA, Rubem. Março, 1953. Extraído do livro
, Editora doAutor - Rio de Janeiro: 1964, p. 27.)

1. solstício: s.m. Astronomia. Direção do Sol no espaço quando
ele aparece em seu ponto mais distante norte ou sul entre as
estrelas.

A Cidade e a
Roça

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Nas alternativas a seguir, assinale aquela que
reescreve o trecho que melhor reforça a dúvida do
autor expressa no primeiro parágrafo do texto.

A) “Fizemos este verão com paciência e firmeza,
como os veteranos fazem a guerra.” (parágrafo 2)

B) “Sim, as mulheres estão sujeitas a uma grande
influência do verão; [...].” (parágrafo 3)

C) “[...] contemplamos as evoluções de nossas
mulheres, pois sabemos o quanto é perigoso para
elas o verão.” (parágrafo 2)

D) “Se realmente já chegou o outono, embora não o
dia 22, me avisem.”(parágrafo 6)

E) “Vamos atenuar os acontecimentos, e encarar
com mais doçura e confiança as nossas
mulheres.” (parágrafo 7)

Questão 01

De acordo com o autor, as mulheres estão sujeitas a
uma grande influência do verão. A opção que,
segundo ele, revela uma mudança em relação
“ao aspecto físico” da mulher, quando chega o verão,
é:

A) “Estivemos atentos à lua e ao mar; suamos nosso
corpo; [...].” (parágrafo 2)

B) “[...] elas sentem o coração lânguido, e se
espreguiçam de um modo especial; [...].”
(parágrafo 3)

C) “Sendo embaladas, elas se comprazem nesse
jogo passivo e às vezes tendem a se deixar raptar,
por deleite ou preguiça.” (parágrafo 4)

D) “Estremecem quando de súbito defrontam um
gato; são assaltadas por uma remota vontade de
miar; [...].” (parágrafo 3)

E) “Seus cabelos tornam-se mais claros e às vezes
os o lhos também; a lgumas crescem
impercept ive lmente meio cent ímet ro . ”
(parágrafo 3)

Questão 02

Em “As cigarras não cantam mais.” (parágrafo 1), a
palavra MAIS tem a mesma classe gramatical e o
mesmo valor semântico que na frase da alternativa:

A) No verão, há MAIS mulheres bonitas nas praias
do Rio de Janeiro.

B) Não MAIS se ouvem os pássaros nas praias das
grandes cidades.

C) Passou mal no verão, porque apanhou MAIS sol
que devia.

D) Sol, praia, preguiça: o MAIS era observar as belas
mulheres!

E) Caminhavam pela praia uma senhora MAIS duas
belíssimas filhas!

Questão 03
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Assinale a opção em que o termo destacado do texto
é preposicionado porque está complementando um
nome – substantivo ou adjetivo – de acordo com as
regras de regência nominal da norma culta da língua.

A) à lua e ao mar (parágrafo 2).
B) com paciência e firmeza (parágrafo 2).
C) a redes (parágrafo 4).
D) nesse jogo compassivo (parágrafo 4).
E) a este verão (parágrafo 7).

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 04

Os verbos destacados nas orações “SENTIA-se que
ia acontecer algo, no segundo dia da lua cheia de
fevereiro; sua boca ESTAVA entreaberta:[...]”, estão
flexionados no:

A) pretérito imperfeito do indicativo.
B) futuro do pretérito do indicativo.
C) pretérito perfeito do indicativo.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
E) futuro do presente do indicativo.

Questão 08

No período “Há um grande vento frio cavalgando as
ondas, mas o céu está limpo e o sol é muito claro.”
(parágrafo 1), o verbo HAVER está corretamente
empregado. Assinale a alternativa em que o verbo
destacado também está corretamente empregado
quanto às regras de concordância da norma culta da
língua:

A) FICAVAM uma multidão naquela praia muito
badalada no verão.

B) ERA muito comum os afogamentos naquela praia
brava.

C) FAZIA alguns anos que não frequentávamos
aquelas praias do Sul.

D) ACONTECEU muitos temporais no final da tarde
no verão passado.

E) PARECIA bonequinhas de porcelana, de tão linda
e sensual!

Questão 09
Está correta a alternativa sobre a análise sintática do
período composto do texto “Sucederam muitas
coisas; é tempo de buscar um pouco de recolhimento
e pensar em fazer um poema.”

A) É um período composto por coordenação.
B) O período é composto de quatro orações.
C) Há cinco orações no período composto.
D) É um período composto por subordinação.
E) É um período composto de duas orações.

Questão 05

No trecho “[...] no bojo do mês de janeiro elas sentem
o coração lânguido, e se espreguiçam de um modo
especial; [...]”, a alternativa em que está corretamente
transcrito o significado do adjetivo LÂNGUIDO, de
acordo com o sentido original do texto, é:

A) desfalecido.
B) sensual.
C) abatido.
D) tranquilo.
E) doentio.

Questão 06

Em “[...] elas se COMPRAZEM nesse jogo PASSIVO
e [...]”, as palavras destacadas são registradas,
respectivamente, com Z e SS. A opção em que as
palavras também devem ser corretamente grafadas
com Z e SS, respectivamente, é:

A) Era muito PRA__EROSO ficar observando o
HORI__ONTE.

B) As aves POU__AVAM na areia da praia ao
ANOITE__ER.

C) Aquele sol PRODU__IA uma SENSA__ÃO de
deleite e prazer.

D) Era um verão PROMI__OR: tínhamos a
PRETEN__ÃO de ficar até o fim!

E) Os turistas VALORI__AM aquela praia que dá a
IMPRE__ÃO de ser deserta.

Questão 07

Em “Observei uma dessas pessoas na véspera do
solstício, em 20 de dezembro, [...]”, VÉSPERA e
SOLSTÍCIO são respectivamente acentuados pela
mesma regra de acentuação gráfica que as
respectivas palavras na opção:

A) também / até.
B) súbito / está.
C) mês / influência.
D) lânguido / paciência.
E) Capricórnio / céu.

Questão 10
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Bia vai servir um café da manhã para alguns amigos.
Ela comprou:

Caso ela tivesse comprado a mais uma (1)
embalagem de manteiga, um (1) refrigerante,
0,250 kg de queijo, calcule a diferença entre a compra
que ela faria e a que ela realmente fez.

A) R$ 8,80
B) R$ 9,80
C) R$ 10,80
D) R$ 12,80
E) R$ 14,80

Questão 14

Um grupo de funcionários da prefeitura almoçou em
um restaurante e pagou uma conta de R$ 156,00, que
foi dividida, em partes iguais, cabendo a cada um
deles o valor de R$12,00. Conclui-se então, que esse
grupo era formado por:

A) 11 funcionários.
B) 12 funcionários.
C) 13 funcionários.
D) 14 funcionários.
E) 15 funcionários.

Questão 12

Marcos recebe material para o seu setor. Durante a

manhã ele recebeu     , à tarde ele recebeu e à

noite as 20 caixas restantes.

Qual o total de caixas recebidas?

A) 35
B) 49
C) 70
D) 140
E) 210

Questão 13

Dividir um número por 0,25 equivale a multiplicá-lo
por:

A) 2
B) 4
C) 8
D) 15
E) 25

Questão 15

MATEMÁTICA

Um Agente de Trânsito trabalha em uma esquina do
centro da cidade. Do seu posto de trabalho observa a
passagem de 60 carros por hora, durante 8 horas por
dia, 5 dias na semana.
O total de carros observados, semanalmente, por
esse agente, é:

A) 60
B) 300
C) 480
D) 2.400
E) 4.800

Questão 11

Produto Valor unitário Quantidade
Pão R$ 0,20 12 pães
Manteiga R$ 2,50 01 embalagem
Refrigerante R$ 4,80 2 garrafas
Queijo R$ 10,00 por kg 0,250 kg
Presunto R$ 12,00 por kg 0,250 kg

Na compra de uma moto que custa R$ 5.000,00,
André pagou 30% de entrada e o restante em
7 parcelas iguais.
O valor pago, em reais, em cada parcela foi:

A) R$ 500,00
B) R$ 550,00
C) R$ 600,00
D) R$ 650,00
E) R$ 700,00

Questão 16
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Um Agente de Trânsito comprou dois pedaços de
uma corda e pagou R$ 15,00 por um deles de 24 m.
Calcule o comprimento do outro pedaço de corda,
sabendo que o valor total pago por ele foi de R$ 22,50.

A) 4 m
B) 6 m
C) 8 m
D) 10 m
E) 12 m

Questão 18

Fátima foi às compras com R$ 600,00. Gastou 30%
dessa quantia na aquisição de um aparelho de DVD.
Com 25% do restante ela comprou um ventilador.
Depois, com 20% do que ainda lhe restou, comprou
um jogo de panelas e voltou para casa com
R$ 252,00.
Calcule o valor, em reais, pago por Fátima na compra
do jogo de panelas.

A) R$ 47,00
B) R$ 63,00
C) R$ 85,00
D) R$ 126,00
E) R$ 132,00

Questão 17

Questão 21

Amanda realizou uma operação de retorno em local
proibido pela sinalização. Segundo o Código de
Trânsito Brasileiro, ela cometeu uma infração de
natureza:

A) leve, sujeita à multa.
B) média, sujeita à multa.
C) grave, sujeita à multa.
D) gravíssima, sujeita a multa.
E) grave, sujeita à multa e apreensão do veículo.

Dona Iracema cria 3 gatos e compra sempre a mesma
quantidade de ração para alimentá-los durante
15 dias. Calcule quantos dias essa quantidade de
ração duraria se ela tivesse 2 gatos a mais.

A) 6
B) 7
C) 9
D) 10
E) 11

Questão 19

Um capital de R$ 3.000,00, aplicado no sistema de
juros simples, produziu um montante de R$ 3.240,00
após 4 meses de aplicação.
Determine o valor correspondente à taxa mensal de
juros.

A) 2%
B) 4%
C) 10%
D) 20%
E) 25%

Questão 20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 22

A placa de regulamentação representada a seguir
(R32), sinaliza:

A) circulação de ônibus à direita.
B) circulação de ônibus à esquerda.
C) faixa exclusiva para ônibus.
D) permitida a circulação de ônibus.
E) proibida a circulação de ônibus.

Questão 23

Compete aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos municípios:

A) aplicar as penalidades de advertência por
escrito e multa, por infrações de circulação,
estacionamento e parada, notificando os
infratores e arrecadando as multas que
aplicar.

B) aprovar, complementar ou al terar os
dispositivos de sinalização e os dispositivos
de segurança no trânsito.

C) responder a consultas relacionadas com a
a p l i c a ç ã o d a l e g i s l a ç ã o e c o m o s
procedimentos normativos de trânsito.

D) elaborar e distribuir conteúdos programáticos
para a educação de trânsito.

E) comunicar ao órgão executivo de trânsito da
União a suspensão e a cassação do direito de
dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional
de Habilitação.



06
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 25

Em relação às normas de circulação e conduta, é
correto afirmar:

A) A circulação de veículos deve ser realizada
pelo lado esquerdo da via.

B) A faixa da esquerda é reservada para o
des locamento de veícu los em menor
velocidade.

C) Os veículos maiores e mais pesados devem
ocupar a faixa da esquerda.

D) Os veículos de emergência, mesmo sem
estarem com o alarme sonoro e a iluminação
vermelha ligados, têm livre estacionamento e
parada.

E) O condutor deve manter acesas pelo menos
as luzes de posição do veículo quando sob
chuva forte, neblina ou cerração.

Questão 27

O sistema de suspensão está ligado ao conforto e,
principalmente, à segurança do veículo. As balanças
de suspensão fazem parte desse sistema e sua
função é:

A) absorver os impactos e as ondulações mais
fortes da pista.

B) limitar as mudanças das molas, evitando que o
veículo saia “pulando”.

C) unir os eixos ao veículo, permitindo os
movimentos.

D) conectar entre si os componentes.
E) diminuir o ruído das explosões do motor.

A fumaça produzida pelas queimadas nos terrenos às
margens das vias provoca redução da visibilidade.Ao
se deparar com esta situação, você deve redobrar a
atenção e:

A) aumentar a velocidade, visando sair da fumaça o
mais rápido possível.

B) não parar o veículo, pois com a visibilidade
reduzida, os outros motoristas podem não vê-lo
parado na pista.

C) utilizar a luz alta do farol para visualizar melhor os
demais veículos.

D) abrir os vidros e manter os volantes firmes.
E) manter a mesma marcha e ligar o pisca-alerta .

Questão 26

Algumas atitudes em relação ao seu modo de
conduzir podem contribuir para que seu veículo polua
menos. São ações que concorrem para minimizar a
poluição ambiental, EXCETO:

A) orientar os seus passageiros para que não
joguem lixo pela janela.

B) conservar o motor funcionando em paradas
prolongadas.

C) trocar de marcha na rotação correta.
D) evitar reduções contínuas de marcha e

acelerações bruscas.
E) manter a velocidade constante, tirando o pé

do acelerador quando o semáforo fechar.

Questão 29

Questão 28

Em um acidente de trânsito com vítimas, uma atitude
correta e segura de primeiros socorros é:

A) a p l i c a r t o r n i q u e t e s p a r a e s t a n c a r
hemorragias.

B) dar líquido para a vítima beber.
C) se motociclista, retirar o capacete.
D) retirar um corpo estranho dos ferimentos.
E) movimentar a vítima somente em caso de

risco de incêndio.

Questão 24

São considerados veículos de passageiros:

A) motocicleta e caminhão.
B) caminhonete e bonde.
C) bicicleta e reboque.
D) carro de mão e quadriciclo.
E) automóvel e carroça.
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As vias coletoras distribuem o trânsito dentro da
cidade, dando acesso às vias de maior porte. Um
condutor responsável e consciente sabe que ao
trafegar por essa via NÃO poderá ultrapassar a
velocidade máxima de:

A) 90 Km/h
B) 80 Km/h
C) 60 Km/h
D) 40 Km/h
E) 30 Km/h

Questão 30




