
CARGOS:  AGENTE DE VIGILÂNCIA, MERENDEIRA ZELADORe

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

“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”

F01 V a F03 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.

Há palavras ou expressões que surgem por
força de alguma coisa externa à língua, em
determinado momento da História: um fato, um
costume, um uso, um modismo (hábito que logo
passa), novidades da evolução. Marcada pela sua
época de origem, a expressão tende também a
desaparecer quando o que a originou cai em desuso.
É assim que, de repente, as pessoas se veem falando
coisas que não sabem explicar, pois é uma questão
de conhecimento (os “saberes” que sustentam a
cultura do meio em que se vive).

É o caso do substantivo “conto do vigário”.
Tudo começou no Século 18, em Ouro Preto (MG).
Duas paróquias, Pilar e Conceição, receberam de
presente uma mesma imagem de Nossa Senhora.
Para definir qual ficaria com o presente, os vigários
colocaram um burro com a imagem amarrada às
costas no meio do caminho entre as duas igrejas;
aquela para onde ele se dirigisse seria a felizarda. E a
vencedora foi... a Igreja de Pilar!... Soube-se mais
tarde que o burro era do vigário da igreja vencedora,
que o havia treinado para seguir para lá...

O site “Exacta Press” oferece uma outra
versão: “Segundo a pesquisadora mineira
Lourdes Aurora, a expressão inicial era ‘cair na conta
do vigário’, pois recebiam ouro roubado e pagavam
pouco aos escravos. Várias igrejas foram
construídas, segundo Lourdes, pela tal ‘conta do
vigário’. Daí que veio a palavra vigarista, pessoa que
agia como os vigários d’antanho.”

Com efeito, diz o Dicionário Aurélio que a
palavra “vigarista” é a junção de “conto do vigário”
com o sufixo “-ista”. O Dicionário Etimológico informa
que ambas as palavras (vigário e vigarista) são
derivadas do latim “vicarius” (=vicário, “que faz as
vezes de outrem ou de outra coisa”). No rigor
semântico, “vigário” designa o padre que substitui o
titular em uma paróquia.

Na boca do povo, a expressão “conto do
vigário” já está atualizada pela maior (e
oportuníssima) difusão das leis em nosso país: agora
é 171, artigo do Código Penal que trata das tentativas
de levar alguém de boa-fé na conversa, “no bico”, “no
lero”, do estelionato, enfim.

Um 171 do século XVIII

(Cruz. Maurilen de Paulo.
Fonte: , Ano 8 - Edição 25. Ano: 2012.
in<http://www.morrodomoreno.com.br/materias/um-171-do-
seculo-18.html> acesso em 13/04/2012.)

Revista Zênite

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

De acordo com o primeiro parágrafo do texto, as
pessoas se utilizam de algumas expressões cuja
origem não sabem explicar, porque:

A) não há interesse da população em estudar as
origens das palavras e expressões.

B) a população brasileira ainda tem pouco acesso à
educação básica e pública.

C) muitas expressões passam a ser empregadas
com sentido diferente do original.

D) a história da Língua Portuguesa não é estudada
nas escolas brasileiras.

E) as pessoas não se preocupam com o sentido de
palavras e expressões usadas.

Questão 02

Assinale a alternativa em que se faz uma afirmação
em DESACORDO com a compreensão global do
texto:

A) a imagem amarrada ao burro faz parte de uma das
histórias sobre a origem da expressão ‘conto do
vigário’.

B) a expressão ‘conto do vigário’ tem origem no
século XVIII, época da exploração do ouro e da
escravidão no Brasil.

C) a palavra vigarista tem origem na expressão
‘conto do vigário’, conforme aponta o Dicionário
Aurélio.

D) a expressão ‘conto do vigário’ deu origem a uma
lei brasileira sobre estelionato, artigo 171 do
Código Penal.

E) ‘conto do vigário’ é uma expressão cuja origem
possível está pautada em uma disputa entre duas
Igrejas.

Questão 03

O emprego do sinal de pontuação dois pontos (:) no
primeiro parágrafo está corretamente justificado em:

A) introduz uma enumeração de itens sobre o que foi
dito anteriormente.

B) anuncia a fala de uma pesquisadora sobre o
assunto central do texto.

C) assinala a introdução da fala do vigário, um dos
personagens do texto.

D) marca a citação de um provérbio que ilustra a
história contada no parágrafo.

E) introduz o discurso direto de um dos personagens
da história narrada.
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No trecho “[...] colocaram um burro com a
IMAGEM AMARRADA às costas no meio do caminho
entre as duas igrejas; [...]” (parágrafo 2), as palavras
destacadas pertencem, respectivamente, às
seguintes classes gramaticais:

A) substantivo e adjetivo.
B) pronome e adjetivo.
C) substantivo e substantivo.
D) pronome e substantivo.
E) adjetivo e substantivo.

Questão 06

O adjetivo OPORTUNÍSSIMAem “Na boca do povo, a
expressão ‘conto-do-vigário’ já está atualizada pela
maior (e oportuníssima) difusão das leis em nosso
país: [...]” está empregado no grau:

A) comparativo de superioridade.
B) superlativo absoluto sintético.
C) comparativo de igualdade.
D) superlativo relativo de superioridade.
E) comparativo de inferioridade.

Questão 07

Questão 05

Das palavras retiradas do texto, assinale a opção em
que a palavra recebeu acento gráfico pela mesma
razão que a palavra TAMBÉM:

A) época.
B) vigário.
C) semântico.
D) país.
E) alguém.

Questão 04

Em “Marcada pela sua época de origem, a expressão
tende também a desaparecer quando o que a
originou CAI EM DESUSO.” (parágrafo 1), a
expressão destacada pode ser substituída por uma
equivalente, com o mesmo sentido que foi
empregado originalmente no texto por:

A) deixa de existir.
B) perde o valor.
C) está em uso.
D) se extingue.
E) é inutilizado.

Assinale a alternativa em que o verbo entre
parênteses, obrigatoriamente, deve ser flexionado na
terceira pessoa do singular, tal qual o verbo haver em:
“HÁ palavras ou expressões que surgem por força de
alguma coisa externa à língua, [...]”, para completar
corretamente a frase.

A) _________ histórias diferentes sobre a origem de
uma mesma palavra na língua. (existir)

B) _________-se vários casos que aconteceram na
época da colonização. (contar)

C) _________ muitas as fraudes que acontecem no
Brasil, o que justifica o artigo 171. (ser)

D) _________ anos que eu não ouvia tantas histórias
sobre essa expressão! (fazer)

E) _________ desmandos nesse país desde a data
de seu descobrimento. (acontecer)

Questão 08

Todos os verbos destacados em: “Segundo a
pesquisadora mineira Lourdes Aurora, a expressão
inicial ERA ‘cair na conta do vigário’, pois RECEBIAM
ouro roubado e PAGAVAM pouco aos escravos.”
(parágrafo 3) estão nos seguintes modo e tempo
verbais:

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

Questão 10

A alternativa em que se reescreveu corretamente a
frase “Várias igrejas foram construídas, segundo
Lourdes, pela tal ‘conta do vigário’.”, na voz ativa,
mantendo o mesmo tempo e modo verbal, é:

A) Os vigários construíram várias igrejas, segundo
Lourdes, pela tal ‘conta do vigário’.

B) Lourdes construiu várias igrejas, segundo ela,
pela tal ‘conta do vigário’.

C) Construíram várias igrejas, segundo Lourdes,
pela tal ‘conta do vigário’.

D) Constroem-se várias igrejas, segundo Lourdes,
pela tal ‘conta do vigário’.

E) Várias igrejas devem ser construídas, segundo
Lourdes, pela tal ‘conta do vigário’.

Questão 09
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João faz caminhadas diariamente. Ele caminha

do trajeto no asfalto, do restante do trajeto na

grama e os últimos 2 km na areia. Quantos

quilômetros João caminha diariamente?

A) 3 km
B) 5 km
C) 6 km
D) 7 km
E) 10 km

Questão 13

Questão 12

Em um grupo de amigas todas são casadas, noivas

ou solteiras. Se são casadas, metade das solteiras

são noivas e as outras 12 apenas namoram, calcule o

número de amigas casadas nesse grupo.

A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18

Uma merendeira prepara 20 kg de feijão diariamente
para atender 440 alunos. Durante o período de
recuperação, estima-se que o número de alunos
ficará reduzido a 30% do total. Quantos quilogramas
de feijão, a menos, ela deverá cozinhar?

A) 6 kg
B) 8 kg
C) 10 kg
D) 14 kg
E) 16 kg

Questão 11

Leonardo comprou um pacote com 60 bombons por
R$ 15,00 e os vendeu em pacotes individuais,
contendo 5 bombons cada. Ele vendeu metade dos
pacotes com 20% de lucro e a outra metade com
30% de lucro. Qual o valor, em reais, do lucro que ele
obteve?

A) R$ 3,00
B) R$ 3,75
C) R$ 4,00
D) R$ 4,25
E) R$ 4,50

Questão 14

Para fazer a ronda de algumas ruas do centro, um
grupo com 24 vigilantes utiliza 6 horas. Devido ao
aumento do movimento nas lojas e comércios, o
número de vigilantes será aumentado de modo que a
mesma ronda seja executada em 4 horas. Qual o
número total de vigilantes necessário para que o
grupo consiga fazer a ronda em 4 horas?

A) 12
B) 28
C) 30
D) 36
E) 42

Questão 15MATEMÁTICA

Questão 16

Numa escola do município, onde todos os alunos
lancham e almoçam, uma Merendeira observou que
cada criança leva, em média, 15 segundos para
apanhar o lanche e 25 segundos para apanhar o
almoço na cozinha. Uma turma da escola gastou
7 minutos e 30 segundos para que todos os alunos
apanhassem o lanche. Calcule o tempo, a mais, que
gastarão os alunos dessa turma para apanhar o
almoço na cozinha.

1 minuto = 60 segundos.

A) 3 minutos.
B) 5 minutos.
C) 6 minutos.
D) 7 minutos.
E) 8 minutos.

Questão 17

Um funcionário contraiu uma dívida de R$ 1.500,00 e
pagou em 6 meses com R$ 1.080,00 de juros. Essa
dívida foi feita no sistema de juros simples. Determine
a taxa mensal de juros que foi cobrada.

A) 20%
B) 15%
C) 12%
D) 10%
E) 8%

2
5

2
5

1
3
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Uma empresa vende seus móveis nas seguintes
condições:

Rafael comprou um armário a prazo e pagou
R$ 2.500,00. Quanto ele teria economizado se
pagasse à vista?

A) R$ 700,00
B) R$ 900,00
C) R$ 1.000,00
D) R$ 1.200,00
E) R$ 1.800,00

Questão 19

Fátima pegou um empréstimo de R$ 6.000,00, a juros
simples, com a taxa de 5% ao mês. Quanto Fátima
pagará de juros depois de 1 ano e 6 meses?

A) R$ 4.200,00
B) R$ 4.600,00
C) R$ 4.800,00
D) R$ 5.000,00
E) R$ 5.400,00

Questão 20

Uma cozinheira utiliza uma receita que rende 6 bolos.
Ela utiliza 3 kg de farinha de trigo, 18 ovos, 300 g de
manteiga, 600 g de açúcar, 120 g de fermento e
6 litros de leite. Qual o maior número de bolos,
utilizando a receita original, que ela conseguirá fazer
com 15 kg de farinha de trigo, 126 ovos, 3 kg de
manteiga, 3 kg de açúcar, 480 g de fermento e
18 litros de leite?

A) 12 bolos
B) 16 bolos
C) 18 bolos
D) 24 bolos
E) 30 bolos

Questão 18

O clima do estado de Rondônia possui
características bem semelhantes às do clima dos
demais estados da Região Norte do país. A
denominação geral para o clima do estado é:

A) subtropical úmido.
B) equatorial semiárido.
C) tropical chuvoso.
D) subtropical seco.
E) tropical de altitude.

Questão 21

Questão 22

O mapa a seguir representa o seguinte Estado
brasileiro:

A) Pernambuco.
B) Espírito Santo.
C) Amazonas.
D) Santa Catarina.
E) Roraima.

À vista: 10% de desconto sobre o preço anunciado.

A prazo: 25% de aumento sobre o preço anunciado.

CONHECIMENTOS GERAIS
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Questão 26

“O crescimento das cidades médias, aquelas com
mais de 100 mil e menos de 500 mil habitantes, é o
grande fenômeno nacional”. Esta informação é parte
relevante da reportagem publicada na renomada
revista Veja, edição nº 2180, de 1º de setembro de
2010, sendo que o mais importante deste fato é que
Ji-Paraná está em destaque como uma das
20 futuras metrópoles brasileiras.”

A economia do município de Ji-Paraná possui o
seguinte setor como um dos mais importantes para
sua economia:

A) pecuária bovina.
B) rizicultutura.
C) setor bancário.
D) pecuária suína.
E) produção de feijão.

(Fonte:
http://www.fatosenoticias.com/)

Duas capitais brasileiras recebem o mesmo nome de
seus estados. São eles:

A) Rio de Janeiro e São Paulo.
B) Rio Grande do Norte eAmapá.
C) São Paulo eAmapá.
D) Amazonas e Rio de Janeiro.
E) Pará e Rio Grande do Norte.

Questão 25

Brasília, atual capital brasileira, foi inaugurada em
1960 durante o governo de Juscelino Kubitschek.
Anteriormente, o Brasil já teve duas outras capitais. A
primeira capital do Brasil foi:

A) Rio de Janeiro.
B) Fortaleza.
C) PortoAlegre.
D) São Paulo.
E) Salvador.

Questão 27

O rio Madeira é uma importante via de navegação do
Brasil. Esse rio possui um trecho no estado de
Rondônia e depois segue na seguinte direção para o
respectivo Estado:

A) norte –Acre.
B) sudeste – Mato Grosso.
C) nordeste –Amazonas.
D) sul – Pará.
E) oeste – Bahia.

Questão 28

Questão 23

Reciclar significa transformar objetos materiais
usados em novos produtos para o consumo. Esta
necessidade foi despertada pelos seres humanos, do
momento em que se verificaram os benefícios que
este procedimento traz para o planeta Terra. Sobre o
processo de reciclagem no Brasil, pode-se afirmar:

A) Em função da grande extensão territorial do país,
a reciclagem torna-se inviável e com elevado
custo.

B) O lixo hospitalar é o produto que deve ser mais
reciclado devido a sua importância.

C) A produção de lixo no Brasil é pequena e não
possibilita reciclagens de grande porte.

D) O consumo de latas de alumínio produz uma das
matérias-primas mais recicladas no país.

E) O processo de reciclagem deveria ser realizado
por cada cidadão em sua própria residência.

O processo de povoamento da região onde,
atualmente, localiza-se Ji-Paraná, teve início na
segunda metade do século XIX e foi provocado,
principalmente, pelo seguinte movimento
populacional:

A) Gaúchos em busca de expansão da produção de
soja.

B) Nordestinos que fugiam de intenso período de
seca.

C) Bandeirantes que buscaram matéria-prima para
indústrias.

D) Paranaenses, produtores de trigo, que
exportavam para a Bolívia.

E) Amazonenses que fugiam dos surtos de febre
amarela.

Questão 24
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O Brasil é dividido pelo IBGE em cinco macrorregiões
político-administrativas. Cada estado possui uma
determinada extensão territorial, existindo grandes
diferenças. A região que possui o menor estado e a
que possui o maior, são, respectivamente:

A) Nordeste e Norte.
B) Sudeste e Sul.
C) Sul e Centro-Oeste.
D) Sudeste e Norte.
E) Centro-Oeste e Nordeste.

Questão 30

Segundo o censo do IBGE de 2010, publicado no
Diário Oficial da União, em 04/11/2010, a população
de Ji-Paraná é de 115.593 habitantes, sendo a
maioria formada por:

A) homens vivendo na área urbana.
B) mulheres vivendo na área rural.
C) homens e mulheres vivendo na área rural.
D) homens vivendo na área rural.
E) mulheres vivendo na área urbana.

Questão 29




