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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 o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Acordo cedo e vejo o mar se espreguiçando; o
sol acabou de nascer. Vou para a praia; é bom chegar
a esta hora em que a areia que o mar lavou ainda está
limpinha, sem marca de nenhum pé. A manhã está
nítida no ar leve; dou um mergulho e essa água
salgada me faz bem, limpa de todas as coisas da
noite.

Era assim, pelas seis e meia, sete horas que a
gente ia para a praia em Marataízes. Naquele tempo
diziam que era bom para a saúde; não sei se ainda
dizem. Para mim tem um sabor tão antigo e todo
novo, essa praia bem de manhã. Para um lado e outro
diviso apenas dois ou três vultos distantes. Por que
não vem mais gente à praia? Muita gente, é claro, tem
de estar na cidade cedo; mas há um número imenso
de funcionários e pessoas de muitas profissões que
nesta cidade onde se dorme tão cedo parece ter
algum preconceito contra acordar cedo. Basta olhar
qualquer edifício de Copacabana e Ipanema; às dez
horas começam a se apagar as luzes, e meia hora
depois da última sessão de cinema há edifícios
inteiros completamente às escuras. O grosso da
população ressona provincianamente às onze horas.
Mas para vir à praia todo mundo parece ter medo de
ser provinciano.

O leve calor do sol me reconforta. Chega uma
senhora gorda com dois meninos e duas meninas.
Senta-se no raso, e as duas crianças menores sobem
pelos seus ombros e sua cabeça, chutam água e
espuma, todos se riem na maior felicidade. Suas
roupas de banho não são elegantes; devem ser como
eu, gente do interior.Aparece depois um rapaz; mas é
um atleta. Faz alguns minutos de ginástica, dá um
mergulho, volta a fazer exercícios com a maior
eficiência. Esse não é de nossa raça, os vagabundos
matinais. Está ali a negócios: negócios de saúde ou
atletismo, em todo caso negócio.

Eu, a senhora gorda e as quatro crianças nos
entendemos. Levo duas crianças um pouco mar
adentro, para receberem algumas lambadas de onda.
Dão gritos, dão risadas, sentem medo, sentem
coragem. Somos gente do interior e somos,
seguramente, boa gente.

Praia

(BRAGA, Rubem. Publicado na
F o l h a d a T a r d e , e m 1 3 / 1 1 / 1 9 5 4 . I n :
http://almanaque.folha.uol.com.br/rubembraga5.htm. acesso em
13/12/2011).

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

De acordo com a leitura global do texto, o principal
objetivo do autor foi:

A) discutir os problemas enfrentados nos
engarrafamentos das grandes cidades.

B) descrever uma cena do cotidiano com pessoas
comuns que se divertem numa praia.

C) comparar o cotidiano das pessoas do interior com
as que vivem nas metrópoles.

D) analisar o comportamento sociocultural das
pessoas provincianas em férias nas praias.

E) relatar as dificuldades que as pessoas encontram
para buscar lazer nas praias.

Questão 01

Assinale a opção em que se transcreveu o período do
texto que melhor justifica o motivo pelo qual os
personagens e o narrador se entendem, conforme
aponta o último parágrafo em: “Eu, a senhora gorda e
as quatro crianças nos entendemos.”

A) “Esse não é de nossa raça, os vagabundos
matinais.” (parágrafo 3)

B) “O leve calor do sol me reconforta.” (parágrafo 3)
C) “Somos gente do interior e somos, seguramente,

boa gente.” (parágrafo 4)
D) “ O g r o s s o d a p o p u l a ç ã o r e s s o n a

provincianamente às onze horas.” (parágrafo 2)
E) “Para um lado e outro diviso apenas dois ou três

vultos distantes.” (parágrafo 2)

Questão 02

Marque a alternativa em que se justificou
corretamente o uso dos dois pontos no trecho “Está
ali a negócios: negócios de saúde ou atletismo, em
todo caso negócio.”

A) introduz um discurso direto do personagem.
B) assinala uma enumeração do termo anterior.
C) marca um termo de chamamento, um vocativo.
D) retifica o substantivo da oração precedente.
E) esclarece um termo anteriormente citado.

Questão 03
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Observe a regência do verbo VIR no período “Mas
para vir à praia todo mundo parece ter medo de ser
provinciano.” (parágrafo 2). A opção em que o verbo
também está corretamente empregado de acordo
com as regras de regência verbal da norma culta da
língua é:

A) Referiu-se àquela praia com muito saudosismo.
B) Preferimos mais esta praia capixaba do que a do

Rio.
C) Nas férias, fomos para uma praia paradisíaca.
D) Lembrou daqueles momentos felizes na praia.
E) Informou aos turistas sobre o litoral do Espírito

Santo.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 04

No período “Acordo cedo e vejo o mar se
ESPREGUIÇANDO; o sol acabou de NASCER.”, as
pa lavras em destaque são reg is t radas,
respectivamente, com Ç e SC. Assinale a opção em
que as palavras destacadas também devem ser
grafadas, respectivamente, com Ç e SC.

A) E s t e S O L U O e s t á m e d e i x a n d o
E__ESSIVAMENTE nervosa!

B) Apesar da MI__ELÂNEA de gente naquela praia,
todos estavam em um só COMPA__O.

C) O público da praia era REMANE__ENTE do
interior, acostumado a nadar em PI__INAS.

D) Era uma festa, uma ARRUA__A! A EXPRE__ÃO
era de pura alegria naqueles rostinhos!

E) A estrada para ALCAN__AR a praia era lama e
pedra: uma O__ILAÇÃO só!

. .

Questão 07

Dos períodos retirados do texto, transcritos nas
alternativas abaixo, apenas um apresenta processo
sintático DIFERENTE dos demais.Aponte-o.

A) “Acordo cedo e vejo o mar se espreguiçando; o sol
acabou de nascer.” (parágrafo 1)

B) “Dão gritos, dão risadas, sentem medo, sentem
coragem.” (parágrafo 4)

C) “A manhã está nítida no ar leve; dou um mergulho
e essa água salgada me faz bem, limpa de todas
as coisas da noite.” (parágrafo 1)

D) “Mas para vir à praia todo mundo parece ter medo
de ser provinciano.” (parágrafo 2)

E) “Faz alguns minutos de ginástica, dá um
mergulho, volta a fazer exercícios com a maior
eficiência.” (parágrafo 3)

Questão 05

Assinale a opção em que os verbos dos períodos
retirados do texto estão no pretérito imperfeito do
indicativo.

A) “Vou para a praia; é bom chegar a esta hora em
que a areia que o mar lavou ainda está limpinha,
sem marca de nenhum pé.”

B) “Senta-se no raso, e as duas crianças menores
sobem pelos seus ombros e sua cabeça, chutam
água e espuma, todos se riem na maior
felicidade.”

C) “Era assim, pelas seis e meia, sete horas que a
gente ia para a praia em Marataízes.”

D) “A manhã está nítida no ar leve; dou um mergulho
e essa água salgada me faz bem, limpa de todas
as coisas da noite.”

E) “Levo duas crianças um pouco mar adentro, para
receberem algumas lambadas de onda.”

Questão 08

E m “ O g r o s s o d a p o p u l a ç ã o r e s s o n a
provincianamente às onze horas.”, o significado do
verbo RESSONAR, de acordo com o sentido em que
está empregado no texto, está corretamente indicado
em:

A) perder o sono durante a noite.
B) respirar com ruído durante o sono.
C) sonhar enquanto se dorme.
D) estar em estado de vigília.
E) trabalhar no período da noite.

Questão 06

__
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Observe a concordância do verbo destacado no
trecho: “(...) às dez horas COMEÇAM a se apagar as
luzes,(...)”. Assinale a alternativa em que TODOS os
verbos da frase estão corretamente flexionados, de
acordo com as regras de concordância da norma
culta da língua.

A) Se houvessem mais praias, mais passeios pelo
Espírito Santo eles fariam.

B) No dia marcado, ingressou no ônibus todos os
turistas para passear nas praias.

C) Já fazem dez dias que estamos em férias na praia
e ainda chove no Espírito Santo!

D) Neste estado não existem praias tão lindas como
aquelas que conheci no litoral capixaba.

E) Depois daquela curva, vai aparecer duas praias
lindas, que fica no meio do nada!

Questão 09

Leonardo é dono de um Lava Jato que oferece dois
tipos de serviços:

Lavagem completa: R$ 15,00
Lavagem simples: R$ 8,00

Num dia de muito movimento, ele lavou 40 carros,
sendo 28 deles com lavagem completa e o restante
com lavagem simples.
O valor total arrecadado por ele, nesse dia, foi:

A) R$ 96,00
B) R$ 210,00
C) R$ 420,00
D) R$ 516,00
E) R$ 600,00

Questão 12

No trecho “(...) todos se riem na maior felicidade.”
(parágrafo 3), o pronome SE vem antes do verbo, em
posição de próclise. A opção em que o pronome
pessoal obl íquo átono entre parênteses
obrigatoriamente também deve estar proclítico em
relação ao verbo destacado é:

A) Senhor motorista, LEVE até a praia, depressa!
(nos)

B) Turistas! Esta praia é reserva ecológica!
PRESERVEM! (na)

C) Esta praia é um paraíso.Aqui CONSEGUE ter paz
de espírito! (se)

D) Voltou da praia: DIZIA feliz e refeito daquele
trabalho! (se)

E) ENVIAREI as fotos das maravilhosas praias que
visitamos nas férias. (te)

Questão 10
Paulinho é garçom de um restaurante e recebe um
salário fixo, mais 10% do total de cada conta das
mesas que ele atende, na forma de gorjeta.
Um grupo de amigos atendidos por Paulinho fez a
seguinte conta no restaurante.

O valor da gorjeta recebida por Paulinho nesse
atendimento equivale a:

A) R$ 16,20
B) R$ 24,40
C) R$ 30,00
D) R$ 32,40
E) R$ 36,20

Questão 13

MATEMÁTICA

Vanessa faz revisão de textos para uma empresa.
Pelo trabalho, ela cobra R$ 8,00 por cada lauda de
formato A4. Vanessa iniciou um trabalho com
duzentas laudas de formato A5. Cada lauda de A4
possui o dobro do tamanho da lauda de A5 e o valor
cobrado pelo trabalho também é o dobro.
O valor recebido por ela, na revisão dessas duzentas
laudas, foi:

A) R$ 200,00
B) R$ 400,00
C) R$ 800,00
D) R$ 1.600,00
E) R$ 3.200,00

Questão 11

Na saída do trabalho, Valeska pegou um táxi e pagou
R$ 34,80 pela corrida até sua casa. O taxista cobrou
uma parte fixa de R$ 4,80 e mais um valor de R$ 1,50
por cada quilômetro rodado.
Calcule a distância, em quilômetros, percorrida por
ela, de táxi, no trajeto do trabalho a sua casa.

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

Questão 14
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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
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Sr. Arlindo é motorista de ônibus e faz diariamente o
mesmo trajeto. Em uma de suas viagens, 60% dos
passageiros que ele transportou eram mulheres e dos
20 homens, 5 eram idosos.
O percentual de homens idosos, em relação ao total
de passageiros, corresponde a:

A) 1%
B) 2%
C) 5%
D) 8%
E) 10%

Questão 18

Dona Cremilda produz e vende bolos e tortas. Cada
bolo é vendido por R$ 12,00 e cada torta por
R$ 25,00. Ela aceitou 60 encomendas e arrecadou
R$ 240,00 somente com a venda dos bolos.
O valor total arrecadado por ela com a venda dos
bolos e das tortas dessa encomenda corresponde,
em reais, a:

A) R$ 480,00
B) R$ 500,00
C) R$ 720,00
D) R$ 980,00
E) R$ 1.240,00

Questão 15

Leandro tinha 22 anos quando sua filha Gabrielly
nasceu. Se atualmente a idade de Gabrielly
corresponde à metade da idade que seu pai tinha
quando ela nasceu, determine a idade atual de
Leandro.

A) 20 anos.
B) 30 anos.
C) 33 anos.
D) 35 anos.
E) 55 anos.

Questão 16 Bianca e sua equipe trabalham numa farmácia de
manipulação preparando medicamentos. Se
6 func ionár ios dessa equ ipe preparam
72 medicamentos por dia, o número de funcionários
que Bianca deve contratar, a mais, para passar a
produzir 108 medicamentos diariamente, é:

A) 3
B) 6
C) 9
D) 12
E) 15

Questão 19

Jhonatan aplicou um capital de R$ 800,00 à taxa de
juros simples de 5% ao mês durante 12 meses.
Determine o valor que esse capital rendeu de juros
para Jhonatan nesse período de 12 meses.

A) R$ 240,00
B) R$ 480,00
C) R$ 960,00
D) R$ 1.280,00
E) R$ 1.920,00

Questão 20

Vagner é formado em Educação Física e trabalha
como em uma academia de ginástica. Cobra
por hora/aula R$ 25,00 de 2ª a 6ª feira e R$ 50,00 nos
finais de semana e feriados. Ele sempre trabalha
6 horas por dia de 2ª a 6ª feira e 4 horas por dia nos
sábados, domingos e feriados.
O calendário abaixo é do mês de dezembro de 2011.
(Considere que Vagner tenha trabalhado,
habitualmente nos 31 dias do mês de dezembro).

Calcule o faturamento de Vagner referente ao mês de
dezembro de 2011.

A) R$ 4.500,00
B) R$ 5.100,00
C) R$ 6.600,00
D) R$ 9.300,00
E) R$ 9.600,00

personal

Questão 17
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Questão 24

Integram aAdministração Pública Direta Estadual:

A) as autarquias, as empresas públicas e, as
sociedades de economia mista.

B) as fundações e os serviços integrados da
Governadoria do Estado.

C) a Governadoria do Estado, a Assembleia
Legislativa e os órgãos do Poder Judiciário.

D) os serviços integrados na estrutura administrativa
do Governo do Estado e das Secretarias
Estaduais.

E) as autarquias, as fundações e os Conselhos
Estaduais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

NÃO consta das proibições legais impostas ao
servidor público:

A) recusar fé a documento público.
B) manter sob sua chefia imediata, em cargo ou

função de confiança, cônjuge, companheiro ou
parente, até segundo grau civil.

C) utilizar pessoal ou recursos materiais do órgão em
serviços ou atividades particulares.

D) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem
prévia autorização do chefe imediato.

E) filiar-se a associação sindical ou partido político.

Questão 23

Caso o servidor tenha demonstrado, durante o
estágio probatório, sua inaptidão para o exercício da
função pública, cabe àAdministração:

A) colocá-lo em disponibilidade.
B) exonerá-lo, após apuração de sua capacidade.
C) remanejá-lo para outro cargo de mesmo nível e

com a mesma remuneração.
D) demiti- lo, após conclusão de inquérito

administrativo.
E) prorrogar o período de estágio probatório para

melhor avaliar sua capacidade.

Questão 25

NÃO constitui característica das entidades
descentralizadas:

A) personalidade jurídica própria.
B) vínculo de subordinação à entidade política que a

instituiu.
C) capacidade de autoadministração.
D) patrimônio distinto daquele do ente instituidor.
E) submissão de seus servidores ou empregados às

regras de acumulação de cargos, empregos e
funções públicas.

Questão 22

Considera-se como ato administrativo enunciativo,
apenas:

A) atestado.
B) homologação.
C) autorização.
D) contrato.
E) edital.

Questão 26

Em relação aos documentos, a lei determina que
“ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e
administrativa, na forma da legislação em vigor,
aquele que desfigurar ou destruir documentos de
valor:

A) permanente.
B) especializado.
C) primário.
D) público.
E) informativo.
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Conceitua-se contrato administrativo como o ajuste
que a Administração Pública, agindo nessa
qualidade, firma com particular ou outra entidade
administrativa, tendo por objeto uma atividade que,
de alguma forma, traduza interesse público. Sobre o
contrato administrativo, apenas uma afirmativa é
verdadeira. Identifique-a.

A) É um ato unilateral e impositivo daAdministração.
B) Traduz um conjunto de direitos e obrigações em

relação aos quais as partes se situam no mesmo
plano jurídico.

C) O contrato pode ser celebrado com prazo
indeterminado.

D) Deve, obrigatoriamente, ser formalizado através
do termo de contrato.

E) Há sempre o predomínio da vontade da
Administração sobre a do contratado.

Questão 27

São objetivos da licitação:

A) a obtenção de menor preço e a garantia de
impessoalidade.

B) a obtenção de produtos e serviços de melhor
qualidade com menor prazo de entrega.

C) a obtenção de proposta mais vantajosa e a
garantia do princípio da igualdade.

D) a obtenção de melhor técnica e a garantia de
entrega.

E) o estímulo à iniciativa privada e a garantia de
impessoalidade.

Questão 30

Sobre a revogação de um ato administrativo, assinale
a afirmativa correta.

A) Pressupõe um vício de legalidade.
B) Funda-se no poder d iscr ic ionár io da

administração.
C) Provoca os mesmos efeitos de um ato anulado.
D) É de exclusiva competência do Poder Judiciário.
E) Apresenta, como regra, eficácia retroativa, com a

revisão dos efeitos produzidos.

Questão 28

Deve-se considerar como fecho apropriado das
comunicações oficiais para autoridades de mesma
hierarquia ou de hierarquia inferior:

A) Atenciosamente.
B) Com os protestos de estima e apreço.
C) Respeitosamente.
D) Respeitosas saudações.
E) Sem mais, no momento.

Questão 29




