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"É importante perceber que o despertar depende de você."

LEIAAS INSTRUÇÕES ABAIXO

ATENÇÃO

Após identificado e instalado na sala, voce nao
poderá consultar qualquer material enquanto
aguarda o horário de início da prova.

*'

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.
■»

#
ESTE CADERNO CONTEM 20 (VINTE) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA - A, B, C, D e E - CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

Siga, a ten ta m e nte, a form a co rre ta de
preenchimento do Cartão de Respostas, conforme
estabelecido no próprio.
Não haverá substituição do Cartão de Respostas por
erro do candidato.
Por motivo de segurança:

Disciplinas

Quantidade de

Valor de cada

questões

questão

Língua P o rtu g u e sa

10

M a te m á tic a

10

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTA EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

*

■

O candidato só poderá retirar-se definitivamente
da sala após 2 (duas) horas do início efetivo da
prova;

■

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da
prova, o candidato poderá retirar-se levando o
seu Caderno de Questões;

■

O candidato que optar por se retirar sem levar o
seu Caderno de Questões não poderá copiar
suas respostas por qualquer meio. O
descumprimento dessa determinação será
registrado em ata e acarretará a eliminação do
candidato; e

■

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
mesmo a utilização dos banheiros e/ou
bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado.
Não se esqueça dos seus pertences.

> Os três últimos candidatos deverão permanecer na
sala até que o último candidato entregue o Cartão de
Respostas.

BO A PROVA!
www.funcab.org

»• O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

(

LÍNGUA PORTUGUESA

)

A voz de Jorge estava rouca de felicidade!
E nunca soube a que devia tanta sorte!
André Sinoldi

A carta de amor
No momento em que Malvina ia por a frigideira
no fogo, entrou a cozinheira com um envelope na
mão. Isso bastou para que ela se tornasse nervosa.
Seu coração pôs-se a bater precipitadamente e seu
rosto se afogueou. Abriu-o com gesto decisivo e
extraiu um papel verde-mar, sobre o qual se liam, em
caracteres energéticos, masculinos, estas palavras:
“Você será amada...”.
Malvina empalideceu, apesar de já conhecer
o conteúdo dessa carta verde-mar, que recebia todos
os dias, havia já uma semana. Malvina estava
apaixonada por um ente invisível, por um papel
verde-mar, por três palavras e três pontos de
reticências: “Você será amada...”. Há uma semana
que vivia como ébria.
Olhava para a rua e qualquer olhar de homem
que se cruzasse com o seu, lhe fazia palpitar
tumultuosamente o coração. Se o telefone tilintava,
seu pensamento corria célere: talvez fosse “ele”. Se
não conhecesse a causa desse transtorno, por certo
Malvina já teria ido consultar um médico de doenças
nervosas. Mandara examinar por um grafólogo a letra
dessa carta. Fora em todas as papelarias à procura
desse papel verde-mar e, inconscientemente, fora
até o correio ver se descobria o remetente no ato de
atirar o envelope na caixa.
Tudo em vão. Quem escrevia conseguia
manter-se incógnito. Malvina teria feito tudo quanto
ele quisesse.Nenhum em pecilho para com o
desconhecido. Mas para que ela pudesse realizar o
seu sonho, era preciso que ele se tornasse homem de
carne e osso. Malvina imaginava-o alto, moreno, com
grandes olhos negros, forte e espadaúdo.
O seu cérebro trabalhava: seria ele casado?
Não, não o era. Seria pobre? Não podia ser. Seria um
grande industrial? Quem sabe?
As cartas de amor, verde-mar, haviam surgido
na vida de Malvina como o dilúvio, transformando-lhe
o cérebro.
Afinal, no décimo dia, chegou a explicação do
enigma. Foi uma coisa tão dramática, tão original, tão
crível, que Malvina não teve nem um ataque de
histerismo, nem uma crise de cólera. Ficou apenas
petrificada.
“Você será amada... se usar, pela manhã, o
creme de beleza Lua Cheia. O creme Lua Cheia é
vendido em todas as farmácias e drogarias. Ninguém
resistirá a você, se usar o creme Lua Cheia.
Era o que continha o papel verde-mar, escrito
em enérgicos caracteres masculinos.
Ao voltar a si, Malvina arrastou-se até o
telefone:
-Alô! É Jorge quem está falando? Já pensei e
resolvi casar-me com você. Sim, Jorge, amo-o! Ora,
que pergunta! Pode vir.

(Questão 01 )--------------------------------------------------------Em: “E nunca soube a que devia tanta sorte!”, a sorte
de Jorge se deve ao(à):
A) fato de Malvina seramada.
B) desilusão sofrida por Malvina.
C) entusiasmo de Malvina com Jorge.
D) fato de Jorge estar rouco de felicidade.
E) fato de Malvina não querer se casar.

(Questão 02 )--------------------------------------------------------A opção que pode substituir, no texto, o trecho
destacado em “Malvina empalideceu, APESAR DE
JÁ CONHECER O CONTEÚDO DESSA CARTA
VERDE-MAR” sem alteração de sentido é:
A)
verde-mar.
B)
verde-mar.
C)
verde-mar.
D)
verde-mar.
E)
verde-mar.
(Questão 03 ) ■
Se a oração escrita na carta estivesse completa,
como em “Você será amada POR MIM”, o termo
destacado funcionaria como:
A) complemento nominal
B) objeto direto.
C) agente da passiva.
D) objeto indireto.
E) adjunto nominal.

(Questão 04 ) ■

(Questão 08 ) ■

A oração destacada em: “SE O TELEFONE
TILINTAVA, seu pensamento corria célere” é
classificada como subordinada adverbial:

A palavra, a seguir, que expressa a mesma ideia da
destacada em “MAS para que ela pudesse realizar o
seu sonho, era preciso que ele se tornasse homem de
carne e osso.” é:

A) condicional.

A) porém.
B) causai.
B) portanto.
C) comparativa.

C) porque.

D) consecutiva.
D) por isso.
E) conformativa
E) logo.
(Questão 05 )--------------------------------------------------------(Questão 09 )--------------------------------------------------------Em “Se não conhecesse a causa desse transtorno,
por certo Malvina já teria ido consultar um médico de
doenças nervosas.”, o transtorno ao qual o narrador
se refere é:
A) a carta estar escrita em papel de cor especial.

Afrase: “O creme Lua Cheia É VENDIDO em todas as
farmácias” apresenta verbo na voz passiva analítica.
Ao ser passada para a passiva sintética, a forma
verbal deve apresentar a forma:

B)

A) vendera-se
rapidamente.

B) vender-se.

C) a dificuldade de descobrir o remetente da carta.
C) vendeu-se.
D) ao fato de Malvina consultar um médico.
D) vendia-se.
E)
invisível.

E) vende-se.

y

(Questão 06 ) ■

(Questão 10

Assinale a opção em que as duas palavras foram
corretamente separadas em sílabas.

Os “três pontos de reticências” na frase escrita no
papel verde-mar indicam:

A) in-cóg-ni-to; trans-tor-no

A) introdução à fala de um personagem.

B) in-co-ns-ci-en-te-men-te; é-bria

B) realce da palavra anterior ao sinal.

C) em-pa-li-de-ce-u; a pa-i-xo-na-da

C) indicação de uma transcrição.

D) tu-mul-tuo-sa-men-te; e- ni-gma

D) interrupção da frase.

E) re-ti-cên-ci-as; em-pe-cil-ho

E) fim da ação verbal.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

(

O substantivo foi corretamente grafado com H inicial,
como HISTERIA, em:

(Questão 11

MATEMÁTICA

)

B) hórbita.

Uma auxiliar de serviços gerais, gasta 2,5 h para
limpar dez salas. Se o número de salas fosse 60%
maior, ela gastaria quanto tempo?

C) herva.

A) 5h

D) humidade.

B) 4h

E) hóstia.

C) 8h

A) hinalação.

D) 7h
E) 6h

(Questão 12 }

(Questão 15

Um copo de 200 ml_ de refrigerante possui 28 mg de
sódio, ou seja, 0,2 L desse refrigerante possui 0,028 g
de sódio. Qual a quantidade de sódio, em gramas,
contida em uma garrafa com 1 Ldesse refrigerante?

Economizar energia elétrica é possível com um
pouco de atenção e zelo. A tabela a seguir mostra os
v a lo re s m é d io s , de a lg u n s e q u ip a m e n to s
eletrodomésticos, ligados na tomada em stand-by.

A) 0,100
B) 0,140
C) 0,080
D) 0,056
E) 0,120

(Questão 13 )--------------------------------------------------------Alguns municípios brasileiros incentivam a coleta e
troca de materiais recicláveis, em bônus para reduzir
o valor da conta mensal de energia elétrica. Uma
família carioca zerou todas as suas contas de energia
elétrica durante todo o ano de 2015, trocando
diariamente 12 kg de garrafas pet, recebendo R$ 0,90
por quilograma do produto.
O valor aproximado, economizado pela família, com
energia elétrica, durante todo o ano de 2015, foi:

Equipamento
Decodificador de TV a cabo
Computador/estabilizador
Roteador de wi-fi
Micro-ondas
TV HD
DVD player
Carreoador de celular

Valor de consumo
mensal
R$7,90
R$6,30
R$ 3,70
R$2,60
R$ 3,20
R$ 0,53
R$ 0,50

Diogo é casado com Larissa e tem dos filhos. Eles
não são cuidadosos e deixam todos os equipamentos
ligados 24h por dia. Na tabela a seguir, tem-se a
quantidade de equipamentos dessa família.
Equipamentos
Decodificador de TV a cabo
Computador / estabilizador
Roteador de wi-fi
Micro-ondas
TV HD
DVD player
Carreoador de celular

Número de
equipamentos
04
03
01
01
03
03
05

A) R$4.125,00
B) R$3.942,00
C) R$5.306,00

De acordo com as tabelas anteriores, o valor total, em
reais, que eles poderiam economizar mensalmente,
se todos os aparelhos não fossem deixados ligados,
24h horas por dia, em stand-by, é:

D) R$3.156,00
A)

R$61,17.

E) R$5.784,00
B) R$ 50,22.
C) R$ 98,92.
(Questão 14
Sônia recebeu um bônus de R$ 3.500,00, por seu

D) R$24,73.
E) R$ 70,49.

grupo ter alcançado a meta mensal. Ela pagou
algumas dívidas c o r n y desse valor, depois colocou
y

do restante na poupança e, finalmente, dividiu

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

recebeu:

Michele aplicou um capital a juros simples durante
20 meses, à taxa mensal de 6%. Com o montante
gerado, ela comprou equipamento e acessórios no
valor de R$ 13.200,00 para montar um salão de
beleza. O capital inicial aplicado por ela foi:

A) R$450,00

A) R$6.600,00

B) R$520,00

B) R$5.500,00

C) R$400,00

C) R$7.000,00

D) R$360,00

D) R$6.000,00

E) R$640,00

E) R$5.000,00

igualmente o que sobrou entre os cinco vendedores
da sua equipe.
Depois dessa divisão, cada um dos vendedores

(Questão 17

(Questão 19 )------------------------------------------------------------

Em um rodízio da cidade o valor cobrado dos homens
é o dobro do valor cobrado das mulheres e, cada
mulher paga o dobro do valor cobrado de uma
criança. Em uma confraternização, um grupo com
cinco homens, seis mulheres e quatro crianças pagou
R$ 432,00, somente pelos rodízios. O valor cobrado,
somente pelos rodízios, de um casal com duas
crianças, será:

Leonardo levou sua família para almoçar e pagou a
conta com duas notas de R$ 50,00 e uma nota de
R$ 20,00 recebendo de troco uma nota de R$ 2,00.
Os produtos consumidos e os seus respectivos
valores foram registrados na tabela a seguir:

A) R$89,00

Produto
Refriaerantes
Prato principal
Café
Sobremesa

Valor unitário
R$ 4.00
R$ 15,50
R$ 4.00
R$ 5,00

Quantidade
X
4
3
4

B) R$76,00
C) R$96,00
D) R$48,00
E) R$80,00

De acordo com a tabela, o número de refrigerantes
consumidos por eles foi:
A) 8
B) 6
C) 9

(Questão 18 )--------------------------------------------------------Uma caminhonete transporta no máximo 12 sacos de
cimento ou 18 caixas de pisos. Considerando essa
caminhonete carregada com seis caixas de pisos,
quantos sacos de cimento, no máximo, podemos
acrescentar, de modo a não ultrapassar a carga
máxima?
A) 5
B) 7
C) 4
D) 6

D) 5
E) 7

(Questão 20 )--------------------------------------------------------Um investidor aplica um capital C0 durante 6 meses
e recebe um montante de R$ 1.300,00. Se ele
aplicasse o mesmo capital C0 durante 10 meses
recebería um montante de R$ 1.500,00.
O valor da taxa mensal, no sistema de juros simples,
éde:
A) 5,5%.

E) 8

B) 5%.
C) 4,5%.
D) 6%.
E) 4%.

