
CARGO: AGENTE DE APOIO ESCOLAR

M01 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 ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

BOA PROVA!

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DE ARACAJU SE–
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FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda as questões
propostas.

Carlos Leite mal consegue ler, mas os livros
mudaram sua vida. Dois anos atrás, ele fazia uma
construção para uma pessoa que ia se desfazer de
seis volumes de uma enciclopédia. Leite pediu para
ficar com eles.Assim nasceu um sonho.

Ele decidiu bater de porta em porta na cidade
da Baixada Fluminense, pedindo livros indesejados
às pessoas. Nenhuma contribuição era pequena
demais. Amigos foram convencidos a ajudá-lo. A
biblioteca, que abriu as portas em março de 2004,
tem 10 mil volumes de todo tipo.

Para Leite, porém, os livros são um mistério.
De família pobre, ele abandonou a escola no terceiro
ano e hoje, aos 51, é analfabeto funcional. Mas sabe
a importância dos livros. “Pode ser tarde para mim,
um pedreiro, mas não para outros”.

Assim floresceu a paixão que tem consumido
seu tempo livre e transformou sua casa numa
biblioteca pública, gratuita e aberta à vizinhança
pobre neste subúrbio do Rio. Quem visita a casa de
Leite encontra garotos fazendo a lição no que era seu
quarto. Adultos folheiam títulos no que era a sala. Um
festival de brochuras e livros sobre quase todo
assunto imaginável, alguns em estado lamentável,
cobre todo espaço disponível das paredes.

O espaço para os livros é tão precioso que
Leite e a companheira, Maria da Penha, se mudaram
para um quartinho nos fundos. “Este é o único espaço
que temos para dormir. Os livros nos chutaram para
fora. Se não tomarmos cuidado vão nos chutar para
fora deste quartinho também”.

Um grande cartaz pintado à mão no telhado
da casa anuncia: Biblioteca Comunitária, Rua 18. O
que Maria da Penha e Leite fizeram é notável quando
se considera o desafio que é criar o hábito de ler num
país com um dos níveis mais baixos de leitura do
mundo. O americano e o inglês médios leem 5 livros
por ano. Na França, 7. No Brasil, menos de 2.

Os brasileiros são prejudicados pela falta de
acesso. Autoridades dizem que quase 1 mil dos 5500
municípios do país não têm biblioteca pública. Um
estudo de 2001 estima que 16% da população têm
75% de todos os livros no Brasil. Além disso, o
analfabetismo continua alto, com 16 milhões de
brasileiros com mais de 15 anos incapazes de ler ou
escrever.

O governo brasileiro lançou uma série de
iniciativas para melhorar a situação, inclusive com
redução de impostos e campanha para criar
bibliotecas. Mas Leite e Maria da Penha não
quiseram esperar.

A casa do pedreiro virou biblioteca

( , 5/10/2005)O Estado de S. Paulo

Questão 01

De acordo com o texto, apenas uma das opções
seguintes é verdadeira.Assinale-a.

A) Depois que aprendeu a ler, a vida do pedreiro se
modificou completamente.

B) Nas falas do pedreiro, percebe-se uma pessoa
solidária, mas pretensiosa.

C) No texto, percebe-se que o pedreiro disponibilizou
a própria casa à revelia da mulher.

D) No cenário brasileiro, uma pequena parcela da
população tem acesso a livros.

E) O governo brasileiro ainda não admite a
necessidade de incentivo à leitura.

Questão 02

Pela leitura do texto, qual seria o complemento mais
adequado ao verbo ESPERAR em: “Mas Leite e
Maria da Penha não quiseram esperar.”?

A) Areconstrução das bibliotecas brasileiras.
B) Aredução de impostos.
C) Afalta de acesso à leitura.
D) O fim do analfabetismo.
E) O resultado das iniciativas do governo.

Questão 03

Em: “Os livros nos chutaram para fora.”, identifica-se
uma figura de linguagem.Aponte-a.

A) Pleonasmo.
B) Prosopopeia.
C) Catacrese.
D) Antítese.
E) Eufemismo.

Questão 04

Em: “Para Leite, PORÉM, os livros são um mistério.”,
a conjunção destacada poderia ser substituída, sem
alteração de sentido, por:

A) portanto.
B) por isso.
C) pois.
D) contudo.
E) por conseguinte.
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Ao passar-se o verbo da oração a seguir para a voz
ativa, encontrar-se-á, a forma:

“Os brasileiros são prejudicados pela falta de
acesso.”

A) prejudicaram.
B) prejudicam.
C) prejudica.
D) prejudicara.
E) prejudicasse.

Questão 07

Questão 06

A conjunção destacada em: “O espaço para os livros
é tão precioso QUE Leite e a companheira, Maria da
Penha, se mudaram para um quartinho nos fundos.”
expressa ideia de:

A) consequência.
B) causa.
C) conformidade.
D) oposição.
E) condição.

Questão 05

No trecho: “Na França, 7. No Brasil, menos de 2.”, as
vírgulas foram empregadas pela mesma razão que
em:

A) Logo pela manhã, as crianças saíram para a rua.
B) Eles viajaram ontem, aliás, anteontem.
C) Todos chegaram alegres e eu, muito triste.
D) Crianças, jovens e velhos participaram da

manifestação.
E) Falam muito, mas ouvem pouco.

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas das frases abaixo.

O país precisa dar mais atenção ___ formação de
seus jovens.

Cada vez que surge um espaço dedicado ___ letras,
___ população se sente beneficiada.

A internet disputa o interesse dos nossos filhos desde
___ mais tenra infância.

A) à – às – à – a
B) à – às – a – a
C) a – as – a – à
D) a – as – à – a
E) à – as – a – à

Questão 09

De acordo com a norma culta da língua, apenas uma
das frases abaixo está correta quanto à concordância
verbal.Aponte-a.

A) Restaura-se obras literárias.
B) Eram já uma e meia da tarde.
C) Falta quinze minutos para a abertura da

biblioteca.
D) Fazem cinco anos que nos separamos.
E) Havia várias bibliotecas novas na cidade.

Questão 10

Determine o número que deve ao mesmo tempo ser
adicionado ao numerador e ao denominador da
fração 17/30 para que ela se torne equivalente à
fração 140/205.

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

Questão 11

Determine a soma de todos os divisores naturais de
75.

A) 4
B) 9
C) 24
D) 90
E) 124

Questão 12

Qual a função sintática que exerce o termo destacado
em: “Ele decidiu bater de porta em porta na cidade da
Baixada Fluminense, pedindo livros indesejados
ÀS PESSOAS”?

A) Objeto indireto.
B) Objeto direto.
C) Predicativo.
D) Aposto.
E) Sujeito.

Questão 08

MATEMÁTICA
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Em uma loja de materiais de construção, um cliente
comprou 150 sacos de areia e pagou R$ 1.125,00.
Determine quanto pagará um cliente que comprar
900 sacos de areia nessa loja.

A) R$ 3.375,00
B) R$ 4.500,00
C) R$ 6.750,00
D) R$ 7.875,00
E) R$ 9.000,00

Questão 14

Determine o número de algarismos de (1110010) ,
quando escrito no sistema de numeração de base 10.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

2

Questão 18

Pedro, vendedor de uma loja de roupas, recebe uma
comissão de 4% sobre as vendas que realiza.
Sabendo que em um mês ele vendeu R$ 21.500,00,
determine o valor da comissão que Pedro recebeu
nesse mês.

A) R$ 860,00
B) R$ 1.290,00
C) R$ 1.505,00
D) R$ 1.780,00
E) R$ 2.100,00

Questão 13 Questão 17

Determine o número que se obtém ao se dividir o
numerador pelo denominador na fração 121/2420.

A) 0,02
B) 0,05
C) 0,07
D) 0,03
E) 0,01

Um lote produzido por uma fábrica de baldes
apresentou problema na unidade de medida marcada
em cada balde. Em cada um deles, estava marcado
15 dL (decilitros), enquanto deveria estar marcado
um valor em litros. Determine qual seria a respectiva
marcação em litros correspondente a 15 dL
(decilitros).

A) 0,15 L
B) 1,5 L
C) 15 L
D) 150 L
E) 0,015 L

Questão 15

Maria tem, hoje, o triplo da idade que Júlia tinha
quando Maria tinha a idade que Júlia tem hoje.
Sabendo que, há 25 anos, Maria tinha a idade que
Júlia tem hoje, determine a idade de Maria hoje.

A) 15 anos.
B) 25 anos.
C) 30 anos.
D) 50 anos.
E) 75 anos.

Questão 16

Determine o resultado da expressão (1,125 x 8)/18.

A) 1/9
B) 1/3
C) 5/2
D) 1
E) 1/2

Questão 19

João comprou 12.000 canetas por R$ 0,30 cada e
arrecadou R$ 6.600,00 com a venda de todas elas.
Determine o lucro obtido por João com a venda de
todas as canetas.

A) R$ 3.200,00
B) R$ 1.600,00
C) R$ 1.400,00
D) R$ 3.000,00
E) R$ 5.400,00

Questão 20
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A imagem a seguir retrata o atual Centro de Cultura e
Arte da Universidade Federal de Sergipe, conhecido
como Culart. Esse prédio histórico foi construído na
segunda metade do século XIX para servir de:

A) teatro municipal.
B) orfanato.
C) residência eclesiástica.
D) correios.
E) fórum metropolitano.

Fonte: http://cultart.ufs.br/

A cidade de Aracaju possui características
geomorfológicas típicas do litoral brasileiro,
principalmente da Região Nordeste. Entre as
alternativas a seguir, a que caracteriza o relevo de
Aracaju é:

A) planície fluviomarinha.
B) depressão absoluta.
C) planalto dissecado.
D) derramamentos vulcânicos.
E) chapadas litorâneas.

Questão 21

Questão 24

No limite dos Estados de Sergipe e Alagoas existe
uma das mais importantes usinas hidrelétricas da
Região Nordeste: hidrelétrica de Xingó. A década em
que a usina de Xingó entrou em funcionamento e a
empresa que a administra são, respectivamente:

A) 1960 – Furnas.
B) 1970 –Aneel.
C) 1980 – Eletrosul.
D) 1990 – Chesf.
E) 2000 – Eletronorte.

Questão 25

HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CONHECIMENTOS GERAIS DE ARACAJU E SERGIPE

A distribuição da população nas cidades não ocorre
de maneira equilibrada. É comum cidades possuírem
bairros com grande ocupação populacional e bairros
denominados de vazios demográficos. Em Aracaju,
e, segundo dados da prefeitura na década de 1990,
entre os bairros a seguir, o que possui o maior número
de pessoas é:

A) Capucho.
B) Cirurgia.
C) Jabotiana.
D) Farolândia.
E) São José.

Questão 22

Sergipe possui duas Unidades de Conservação de
uso sustentável na categoria de Área de Proteção
Ambiental (APA), administradas pela SEMARH: Área
de Proteção Ambiental Morro do Urubu e Área de
Proteção Ambiental do Litoral Sul. Sobre a APA do
Litoral Sul pode-se afirmar que:

A) define a ocupação da área compreendida entre a
foz do Rio Vaza Barris e a desembocadura do Rio
Real.

B) organiza a região litorânea com a menor
ocupação populacional, tais como Caueira, Saco
eAbais.

C) a fiscalização da unidade de conservação é de
responsabilidade única do governo federal.

D) abrange as áreas urbanizadas dos municípios de
Aracaju e de Nossa Senhora do Socorro.

E) preserva as praias entre a foz do Rio São
Francisco e o centro da Região Metropolitana de
Sergipe.

Questão 23

Entre os municípios sergipanos a seguir, o que possui
limites com os Estados da Bahia e deAlagoas é:

A) Canhoba.
B) Tobias Barreto.
C) Simão Dias.
D) Ribeirópolis.
E) Poço Redondo.

Questão 26
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O Estado de Sergipe, apesar da pequena extensão
territorial, possui significativa diversidade na
produção de gêneros agrícolas. Entre os seguintes
produtos, as duas lavouras permanentes que, em
2010, ocuparam as maiores extensões territoriais
formam, respectivamente:

A) mamão e limão.
B) maracujá e tangerina.
C) laranja e maracujá.
D) limão e laranja.
E) tangerina e mamão.

Questão 27 Questão 30

As atuais discussões sobre meio ambiente
promovem ações práticas para melhoria da qualidade
de vida das populações. A coleta seletiva é uma
prática que une população e governo em busca da
diminuição dos problemas resultantes das grandes
quantidades de lixo produzidas nas cidades. Entre os
produtos a seguir, os que NÃO podem ser reciclados
são:

A) garrafas PET.
B) peças de alumínio.
C) jornais e revistas.
D) papel higiênico.
E) chumbo e bronze.

Apresenta-se, a seguir, uma série de recomendações
técnicas gerais, com a finalidade de facilitar a
identificação de procedimentos técnicos corretos ao
lidar com problemas cotidianos de conservação de
acervos. Entre as opções, assinale a recomendação
INCORRETA.

A) Guardar os livros nas estantes em sentido vertical.
B) Evitar guardar os livros semi-inclinados, quando

não couberem nas estantes.
C) Utilizar bibliocantos para impedir que os livros

tombem.
D) Não puxar os livros pelo topo (cabeça), ao retirá-lo

das estantes.
E) Manter mapas, documentos, periódicos etc.

dobrados ou enrolados.

Questão 31

O IBGE elaborou um estudo sobre segurança
alimentar em todas as unidades da federação. Esse
estudo teve origem na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD), realizada de maneira
permanente. Em Sergipe, o resultado dessa
pesquisa apresentou a seguinte condição em 2009,
ano dos últimos dados divulgados pelo IBGE:

A) Mais de 50% dos domicílios em situação de
segurança alimentar.

B) Menos de 10% dos domicílios em situação de
insegurança alimentar leve.

C) Cerca de 80% dos domicílios em situação de
insegurança alimentar moderada.

D) Mais de 50% dos domicílios em situação de
insegurança alimentar grave.

E) Menos de 10% dos domicílios em situação de
segurança alimentar.

Questão 28

O planejamento urbano é uma marca da organização
espacial de Aracaju. O centro do poder
político-administrativo onde, atualmente, se localiza
a praça Fausto Cardoso, foi o ponto de partida do
crescimento da cidade. Na origem do planejamento
urbano, a cidade deAracaju foi organizada, a partir do
centro, da seguinte maneira:

A) foram construídos círculos concêntricos a partir
do edifício sede do governo.

B) a cidade foi planejada para evitar o contato com o
Rio Sergipe por causa das enchentes.

C) as ruas foram arrumadas, geometricamente, para
desembocar no Rio Sergipe.

D) foram construídas grandes vias rodoviárias,
resultando em áreas com funções definidas.

E) ocupação dos bairros mais populares e, na
periferia, os bairros mais nobres.

Questão 29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O material estocado deve ter seu recebimento,
armazenagem e distr ibuição devidamente
controlados. O espaço destinado a guardar e a
conservar os materiais de uso da instituição é
denominado:

A) logística.
B) almoxarifado.
C) despensa.
D) armazém.
E) estoque.

Questão 32
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Questão 33

Questão 34

Sobre Bens Públicos e Serviços Públicos, NÃO é
correto afirmar:

A) Bens Públicos de uso comum: são os destinados
ao uso indistinto de toda a população, como ruas e
praças.

B) Bens Públicos de uso especial: são os destinados
a uma finalidade específica, como bibliotecas,
teatros e escolas.

C) Serviços Públicos: são os essenciais à
sobrevivência da comunidade e do próprio
Estado, como serviço de polícia, de saúde
pública, de segurança.

D) Serviços de Utilidade Pública: são os que são
convenientes à comunidade, mas não essenciais,
e o Poder Público pode prestá-los, diretamente ou
po r te r ce i r os (de legados ) , med ian te
remuneração, como o fornecimento de gás, de
energia elétrica, telefone, de transporte coletivo.

E) Serviços Impróprios do Estado: são os que se
relacionam intimamente com as atribuições do
Poder Público, como política, higiene e saúde
públicas.

Seção de repartição pública ou empresa privada em
que se dá entrada em processos e se registram
documentos:

A) protocolo.
B) recepção.
C) gerência.
D) diretoria.
E) atendimento.

Questão 35

Apresentamos um modelo de Redação Oficial.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

JOSÉ JOAQUIM, agente administrativo, nível I,
matrícula nº 0000-0, lotado nesta Secretaria, com
exercício no Departamento Geral de Administração,
solicita revisão de seus proventos, por discordar do
disposto em seu contracheque.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 1999.

Assinatura

O modelo apresentado é:

A) um ofício.
B) uma ata.
C) um requerimento.
D) uma carta.
E) um memorando.
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O correio eletrônico ( ), por seu baixo custo e
celeridade, transformou-se na principal forma de
comunicação para transmissão de documentos. Um
dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é
sua flexibilidade. Assim, não interessa definir forma
rígida para sua estrutura. Assinale a alternativa
INADEQUADA ao utilizá-lo em ambiente de trabalho
como uma comunicação oficial.

A) O remetente deve utilizar letras maiúsculas, em
fonte e tamanho que chamem a atenção do
destinatário.

B) O campo do formulário de correio
eletrônico mensagem deve ser preenchido de
modo a facilitar a organização documental, tanto
do destinatário quanto do remetente.

C) A mensagem que encaminha algum arquivo,
preferencialmente, em formato , deve
trazer informações mínimas sobre seu conteúdo.

D) Sempre que disponível, deve-se utilizar recurso
de . Caso não seja
disponível, deve constar da mensagem o pedido
de confirmação de seu recebimento.

E) Para que a mensagem de correio eletrônico tenha
, isto é, para que possa ser

aceito como documento original, é necessário
existir que ateste a identidade
do remetente.

e-mail

assunto

Rich Text

confirmação de leitura

valor documental

certificação digital

Questão 36

O é um(a):

A) .
B) Planilha.
C) Processador de textos.
D) Sistema operacional.
E) Banco de dados.

Microsoft Word

Browser

Questão 37

As siglas dos estados brasileiros: Amazonas, Amapá,
Acre,Alagoas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Minas Gerais são, respectivamente:

A) AM, MG,AP,AC, MT, MS, MAeAL.

B) AN,AM,AC,AS, MH, MG, MGS e MG.

C) AZ,AM,AR,AG, MR, MG, MT e MG.

D) AM,AP,AC,AL, MA, MT, MS e MG.

E) AS,AMP,ALG, MRH, MG, MGS E MGS.

Questão 38

Aabreviatura correta de Vossa Excelência é:

A) V. Excia.
B) V. Ex.ª
C) V. Exma.
D) V. Ex.
E) V. Exciª.

Questão 39

A Administração Pública é exercida em três níveis, ou
seja, ela pode ser:

A) municipal, estadual e federal.
B) municipal, regional e nacional.
C) local, distrital e regional.
D) local, estadual e nacional.
E) distrital, estadual e federal.

Questão 40




