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Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram 
no verso desta capa. 
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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objeti-

vas, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática. Confira-o. 

2. Esta prova terá a duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, 4 

(quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respos-

tas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua fo-

lha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por 

erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

7. Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão pu-

blicados no Quadro Oficial de Avisos da Prefeitura Municipal de Ipuã/SP 

em jornais de circulação local, e divulgados nos endereços eletrônicos 

www.ipua.sp.gov.br e www.fumarc.org.br, no dia 01 de março de 2016. 

8. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 

 

 
  

http://www.ipua.sp.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Psicóloga compra iPhone 6 pela internet e recebe caixa com 

tijolo 

 
Uma psicóloga de São José do Rio Preto (SP) teve uma sur-

presa ao receber uma compra que fez pela internet. Talyta de Souza 

Lima conta que pagou mais de R$ 3 mil por um iPhone 6, mas, ao abrir 

a caixa, encontrou um tijolo. A loja informou que já providenciou o en-

vio do produto correto para a consumidora. 

De acordo com Talyta, ela comprou o aparelho no mês passa-

do, pelo site das Casas Bahia, mas ela não imaginava que receberia 

um tijolo. “O que mais me chamou a atenção é que o produto que eu 

comprei é um celular e quando eu peguei a caixa eu vi que era muito 

pesado e que provavelmente aquilo não iria corresponder a um celu-

lar”, afirma. 

http://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/cidade/sao-jose-do-rio-preto.html
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A psicóloga viu na caixa dos Correios o peso de 1,245 quilo e 

estranhou. Por isso, ela resolveu filmar a abertura do pacote. “Eu tenho 

a filmagem para mostrar que estava inviolável e que eu não mexi, nem 

o porteiro do meu prédio, nem os Correios”, diz. 

Quando recebeu o tijolo, Talyta entrou então em contato com o 

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa e fez vá-

rios protocolos de reclamações para conseguir o produto desde o co-

meço do mês. “Tinha um tijolo. Eu fiquei muito surpresa, fiquei com 

muita raiva. É um celular caro, que a gente sonha, criei uma ansiedade 

grande pelo produto. Eu me sinto enganada. Eu tenho vários protoco-

los abertos e eu estou buscando meus direitos”, afirma. 

Em nota, a loja Casas Bahia, onde foi feita a compra, informou 

que está averiguando o caso relatado pela cliente e que já providenci-

ou o envio do produto para ser entregue nos próximos dias. Disse ain-

da que a companhia lamenta e se desculpa pelo ocorrido se colocando 

à disposição para os esclarecimentos. 
Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-

aracatuba/noticia/2015/12/psicologa-compra-iphone-6-pela-internet-e-recebe-caixa-com-

tijolo.html. Acesso em 22 dez. 2015. 

 

QUESTÃO 01  

 

O assunto do texto é 

 

(A) apresentar os problemas ocorridos nas compras pela internet. 

(B) contar o ocorrido com a psicóloga Talyta. 

(C) informar que as Casas Bahia já solucionaram o problema. 

(D) mostrar que as lojas costumam mandar produtos errados para 

os consumidores. 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/12/psicologa-compra-iphone-6-pela-internet-e-recebe-caixa-com-tijolo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/12/psicologa-compra-iphone-6-pela-internet-e-recebe-caixa-com-tijolo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/12/psicologa-compra-iphone-6-pela-internet-e-recebe-caixa-com-tijolo.html
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QUESTÃO 02  

 

A psicóloga resolveu filmar a abertura da caixa que recebeu dos 

correios porque 

 

(A) a caixa estava mais pesada que o normal. 

(B) a caixa não estava aberta. 

(C) a emoção era muito grande. 

(D) a espera a havia deixado ansiosa. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 03  

 

Ao ver o tijolo, a providência tomada pela psicóloga foi 

 

(A) ficar com muita raiva, pois era um celular muito caro. 

(B) ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor e explicar 

o ocorrido. 

(C) procurar as emissoras de televisão e contar o ocorrido. 

(D) sentir-se enganada e fazer a filmagem para a televisão para 

mostrar o ocorrido. 
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QUESTÃO 04  

 

A palavra destacada NÃO está corretamente interpretada entre pa-

rênteses em: 

 

(A) “Disse ainda que a companhia lamenta e se desculpa pelo ocor-

rido [...].” (mostra-se descontente) 

(B) “Eu tenho a filmagem para mostrar que estava inviolável e que 

eu não mexi [...].”(íntegra) 

(C) “Eu tenho vários protocolos abertos e eu estou buscando meus 

direitos”, afirma. (registros) 

(D) “Em nota, a loja Casas Bahia, onde foi feita a compra, informou 

que está averiguando o caso [...]” (conferindo)  

 

QUESTÃO 05  

 

A palavra destacada NÃO é substantivo em: 

 

(A) “A psicóloga viu na caixa dos Correios o peso [...].” 

(B) “É um celular caro [...].” 

(C) “[...] e que já providenciou o envio do produto [...].” 

(D) “[...] onde foi feita a compra [...].” 

 

QUESTÃO 06  

 

A divisão silábica NÃO está correta em: 

 

(A) psi – có – lo – go  

(B) por – tei – ro  

(C) in – vio – lá – vel  

(D) car – ros  



 7 

QUESTÃO 07  

 

O verbo destacado está conjugado no tempo presente em: 

 

(A) “A loja informou que já providenciou o envio do produto [...].” 

(B) “[...] ela comprou o aparelho no mês passado [...].” 

(C) “Eu fiquei muito surpresa, fiquei com muita raiva.” 

(D) “Eu me sinto enganada.” 

 

 

QUESTÃO 08  

 

A grafia (escrita) da palavra NÃO está correta em: 

 

(A) cabeleireiro 

(B) despeza 

(C) orçamento 

(D) vassoura 

 

 

QUESTÃO 09  

 

A palavra que apresenta ERRO de acentuação gráfica é: 

 

(A) jacú 

(B) lâmpada 

(C) série 

(D) sofá 
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QUESTÃO 10  

 

A palavra destacada NÃO é adjetivo em: 

 

(A) aparelho no mês passado 

(B) envio do produto correto 

(C) uma ansiedade grande 

(D) vários protocolos abertos 

 

QUESTÃO 11  

 

Há uma palavra proparoxítona em: 

 

(A) companheiro 

(B) inviolável 

(C) psicóloga 

(D) reclamações 

 

QUESTÃO 12  

 

Os termos destacados NÃO é verbo em: 

 

(A) “A psicóloga viu na caixa dos Correios o peso de 1,245 quilo e 

estranhou.” 

(B) “Eu tenho a filmagem para mostrar que estava inviolável e que eu 

não mexi [...].” 

(C) “Quando recebeu o tijolo, Talyta entrou então em contato com o 

SAC [...].” 

(D) “Uma psicóloga de São José do Rio Preto (SP) teve uma surpre-

sa ao receber uma compra que fez pela internet.” 

 

http://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/cidade/sao-jose-do-rio-preto.html
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QUESTÃO 13  

 

O antônimo da palavra destacada NÃO está corretamente identifi-

cados entre parênteses em: 

 

(A) “[...] eu vi que era muito pesado [...].” (leve) 

(B) “[...] para conseguir o produto desde o começo do mês.” (fim) 

(C) “[...] quando eu peguei a caixa [...].” (devolvi) 

(D) “[...] que já providenciou o envio do produto correto para a con-

sumidora.” (errado) 

 

QUESTÃO 14  

 

A palavra que, separada em sílabas, NÃO é classificada como tris-

sílaba é:  

 

(A) abertura 

(B) envio 

(C) pacote 

(D) porteiro 

 

QUESTÃO 15  

 

A única palavra que NÃO está acentuada pela mesma razão é: 

 

(A) túnel 

(B) lápis 

(C) júri 

(D) herói 
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PROVA DE MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 16  

 
Qual o maior número que se pode escrever usasndo os seguintes 

algarismos? 

 

2, 1, 0, 6, 4 

 

(A) Quarenta e seis mil cento e vinte. 

(B) Sessenta e quatro mil, duzentos e dez. 

(C) Um milhão duzentos e seis mil e quarenta. 

(D) Vinte e um mil e sessenta e quatro. 

 

 

 

 

QUESTÃO 17  

 

Para saber se a divisão do número 31.360 por cinco é exata ou 

não, o que devo fazer? 

 

(A) Basta verificar se ele termina em zero ou cinco. 

(B) Devo ir tirando cinco até obter a resposta. 

(C) É necessário dividir o número por cinquenta. 

(D) Tenho que realizar a operação multiplicação. 
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QUESTÃO 18  

 

Se tenho 456 unidades, quantos grupos de dez posso formar? 

 

(A) Não posso formar grupos de dez. 

(B) Posso formar 400 grupos de dez. 

(C) Posso formar 45 grupos de dez. 

(D) Posso formar 56 grupos de dez. 

 

 

 

QUESTÃO 19  

 

Em uma firma, trabalham 35 pessoas. O gerente perguntou quem 

poderia fazer horas-extras no sábado e 22 responderam que sim. 

Depois ele perguntou quem poderia fazer horas-extras no domingo 

e 15 responderam que sim. Quantas pessoas podem trabalhar nos 

dois dias e não apenas em um dia? 

 

(A) 02 pessoas. 

(B) 13 pessoas. 

(C) 20 pessoas. 

(D) 37 pessoas. 
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QUESTÃO 20  

 

José trabalha 40 horas por semana e recebe R$ 780,00 por mês. 

Este mês ele recebeu R$ 940,00. Quanto ele recebeu a mais? 

 

(A) R$ 80,00. 

(B) R$ 140,00. 

(C) R$ 160,00. 

(D) R$ 320,00. 

 

 

 

 

QUESTÃO 21  

 

Uma rua tem 12 casas. Seis casas de cada lado. A primeira casa 

do lado esquerdo recebeu o número 08. Qual será o número da 

última casa do lado direito se, de um lado os números são pares e 

do outro, ímpares? 

 

(A) 15. 

(B) 16. 

(C) 17. 

(D) 18. 
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QUESTÃO 22  

 

Uma televisão “LED” custa R$ 840,00. Carla economizou para 

comprar essa televisão e está com os seguintes valores: 5 notas de 

R$ 100,00; 6 notas de R$ 50,00; 10 notas de R$ 20,00. A quantia 

que Carla possui dá para pagar a TV à vista? Vai sobrar dinheiro ou 

vai faltar? Quanto? 

 

(A) A quantia que Carla tem dá para pagar à vista e nada sobrará. 

(B) A quantia que Carla tem dá para pagar à vista e sobrarão 

R$ 160,00. 

(C) A quantia que Carla tem não dá para pagar à vista e faltarão 

R$ 160,00. 

(D) A quantia que Carla tem não dá para pagar à vista. Ele preci-

sará de mais R$ 80,00. 

 

 

 

QUESTÃO 23  

 

Antônia trabalha de segunda a sábado e recebe R$ 600,00 por 

mês. Quanto ela ganha por dia? 

 

(A) Ela ganha por dia R$ 100,00. 

(B) Ela ganha por dia R$ 25,00. 

(C) Ela ganha por dia R$ 40,00. 

(D) Ela ganha por dia R$ 50,00. 
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QUESTÃO 24  

 

O Sr. Pedro comprou um forno elétrico para presentear sua esposa. 

O forno custou R$ 650,00. Ele deu R$ 300,00 de entrada e vai pa-

gar o restante em cinco prestações iguais. Qual será o valor de ca-

da prestação? 

 

(A) R$ 35,00. 

(B) R$ 50,00. 

(C) R$ 70,00. 

(D) R$ 110,00. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25  

 

Um reservatório de água tem 6 m de comprimento, 3 m de largura e 

2,50 m de altura. Ele está cheio até à metade de sua capacidade. 

Quantos litros de água ele tem? 

 

(A) 50.000 litros. 

(B) 45.000 litros. 

(C) 36.000 litros. 

(D) 22.500 litros. 
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QUESTÃO 26  

 

Para reformar uma cozinha com 2 m de largura e 1,50 m de com-

primento, Mário quer colocar cerâmica para facilitar a limpeza. A 

peça de cerâmica mede 50 cm de lado e é quadrada. De quantas 

peças ele vai precisar?  

 

(A) 10 peças. 

(B) 12 peças. 

(C) 15 peças. 

(D) 18 peças. 

 

 

 

 

QUESTÃO 27  

 

Dona Marieta é costureira e gasta 2,25 m de tecido para fazer uma 

camisa. Ela recebeu a encomenda de 4 camisas. Quanto ela vai 

gastar de tecido? 

 

(A) 10 metros. 

(B) 8 metros e meio. 

(C) 8 metros. 

(D) 9 metros.  
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QUESTÃO 28  

 

Se José tivesse mais R$ 65,00 poderia comprar um sapato de 

R$ 180,00. Que quantia José tem?  

 

(A) R$ 115,00. 

(B) R$ 135,00. 

(C) R$ 145,00. 

(D) R$ 155,00. 

 

 

 

 

QUESTÃO 29  

 

A soma das idades de um pai e seu filho é 65 anos. O pai tem o 

dobro da idade do filho mais 5 anos. Qual a idade de cada um?   

 

(A) O filho tem 20 anos e o pai 45 anos. 

(B) O filho tem 22 anos e o pai 43 anos. 

(C) O filho tem 25 anos e o pai 55 anos. 

(D) O filho tem 15 anos e o pai 50 anos. 
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QUESTÃO 30  

 

Joaquim começa a trabalhar às 6 horas da manhã. Ele tem uma 

jornada de 8 horas diárias mais 2 horas para almoço. Hoje ele tra-

balhou até às 19 horas. Quantas horas-extras ele fez? 

 

(A) 6 horas-extras 

(B) 2 horas-extras. 

(C) 4 horas-extras. 

(D) 3 horas-extras. 
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