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Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa 15 4

Matemática 15 2

Conhecimentos Gerais 10 1
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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Os cronistas dos séculos XVI e XVII
registraram essa história.

No princípio, o personagem era masculino e
chamava-se Ipupiara, homem-peixe que devorava
pescadores e os levava para o fundo do rio. No século
XVIII, Ipupiara vira a sedutora sereia Uiara ou Iara.
Todo pescador brasileiro, de água doce ou salgada,
conta histórias de moços que cederam aos encantos
da bela Uiara e terminaram afogados de paixão.

Ela deixa sua casa no fundo das águas no fim
da tarde. Surge magnífica à flor das águas: metade
mulher, metade peixe; cabelos longos enfeitados de
flores vermelhas. Por vezes, ela assume a forma
humana e sai em busca de vítimas.

Quando a Mãe das águas canta, hipnotiza os
pescadores. Um deles foi o índio Tapuia. Certa vez,
pescando, ele viu a deusa, linda, surgir das águas.
Resistiu. Não saiu da canoa, remou rápido até a
margem e foi se esconder na aldeia.

Mas enfeitiçado pelos olhos e ouvidos, não
conseguia esquecer a voz de Uiara. Numa tarde,
morto de saudade, fugiu da aldeia e remou na sua
canoa rio abaixo.

Uiara já o esperava cantando a música das
núpcias. Tapuia se jogou no rio e sumiu num
mergulho, carregado pelas mãos da noiva. Uns dizem
que naquela noite houve festa no chão das águas e
que foram felizes para sempre. Outros dizem que, na
semana seguinte, a insaciável Uiara voltou para levar
outra vítima.

A Lenda da Iara – a Mãe-d’água

(in <http://sitededicas.ne10.uol.com.br/folk_iara.htm.> acesso
06/10/2013.Adaptado.)

Questão 01

De acordo com a leitura atenta do texto, Iara, a
Mãe-d’água, é um personagem que:

A) desde o início, surgiu como uma mulher linda que
encantava os pescadores.

B) teve sua origem em um tipo de peixe próprio das
águas doces dos rios daAmazônia.

C) surgiu para assustar os colonizadores, já que,
segundo a lenda, a Iara era uma mulher defensora
dos índios nos rios amazônicos.

D) no início, era uma figura masculina, na forma de
homem-peixe, que devorava os pescadores.

E) era uma índia que fugiu de casa para viver nas
águas dos rios e, à noite, aparecia encantando os
pescadores.

Questão 02

O trecho “[...] e terminaram afogados de paixão.”
(parágrafo 2) indica que:

A) os pescadores se afogaram, porque entraram nas
águas para encontrar a Iara.

B) fugiam daquela deusa, porque sabiam que seriam
enfeitiçados por ela e se apaixonariam.

C) todos os pescadores buscavam encontrar a
deusa nos rios para conhecerem o sabor daquela
paixão.

D) mesmo sabendo do perigo que corriam, os
pescadores se tornaram insaciáveis e se
encontravam sempre com a deusa.

E) a paixão dos pescadores pela Iara transformou-a
em uma espécie de mãe, já que os defendia nas
águas dos rios.

Questão 03

O primeiro parágrafo do texto menciona: “Os
cronistas dos séculos XVI e XVII registraram essa
história.” Ahistória em questão é:

A) um fato verídico sobre pescadores brasileiros.
B) um relato científico sobre peixes dos rios

brasileiros.
C) uma discussão sobre os perigos que trazem os

rios nacionais para os pescadores.
D) uma análise sobre os costumes dos indígenas

que habitam as margens dos rios.
E) uma narrativa popular, criada pela imaginação

das pessoas.

Questão 04

No trecho “Certa vez, pescando, ele viu a deusa,
linda, surgir das águas. Resistiu.” (parágrafo 4), o
verbo RESISTIR, de acordo com o sentido
empregado no texto, significa:

A) brigou.
B) desistiu.
C) suportou.
D) entregou-se.
E) sucumbiu.
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De acordo com o texto, o fragmento “Uns dizem que
naquela noite houve festa no chão das águas e que
foram felizes para sempre.” no último parágrafo,
indica que, para algumas pessoas da região:

A) o pescador foi encontrado morto pelos moradores
na beira do rio.

B) Tapuia e Uiara se casaram e foram viver felizes
nas águas do rio.

C) o pescador resistiu aos encantos da Mãe das
águas e fugiu de lá para sempre.

D) Tapuia ficou eternamente sentado à beira do rio na
esperança de ser escolhido pela Iara.

E) o pescador ficou extremamente feliz por ter
conseguido não se encantar com o canto da Iara.

Questão 05

As palavras que, no texto, estão registradas com
letras iniciais maiúsculas são substantivos próprios
que designam:

A) nomes de personagens que compõem a lenda.
B) figuras ilustres que pertencem à história brasileira.
C) diferentes lugares da Região Norte do Brasil.
D) os lugares em que a Iara apareceu para os

pescadores.
E) títulos de obras em que lendas brasileiras foram

publicadas.

Observe a grafia das palavras destacadas no trecho
“Mas ENFEITIÇADO pelos olhos e ouvidos, não
conseguia ESQUECER a voz de Uiara.” A alternativa
em que ambas as palavras, respectivamente,
também devem ser registradas com Ç e C é:

A) a__unto / a__úcar
B) u__ual / de__idir
C) can__ão / ado__icado
D) pre__ioso / esclare__er
E) ce__ar / coi__e

Questão 08

Questão 09

A palavra MAS que introduz o quinto parágrafo, “Mas
enfeitiçado pelos olhos e ouvidos, não conseguia
esquecer a voz de Uiara.” exprime, em relação ao
parágrafo anterior, uma ideia de:

A) alternância.
B) explicação.
C) adição.
D) conclusão.
E) oposição.

Questão 06

Assinale a opção em que o adjetivo destacado está
no grau comparativo de igualdade.

A) O pescador reconheceu que a deusa era
BELÍSSIMA.

B) Todas as mulheres da região ficaram
ADMIRADAS com a reação do pescador.

C) Os cabelos da Iara eram mais LONGOS que o seu
próprio corpo.

D) Aquele pescador não percebeu que as mulheres
da aldeia eram tão LINDAS quanto a Iara.

E) As mulheres dos pescadores ficavam muito
TEMEROSAS quando a Mãe-d'água cantava.

Questão 07

Está correta a divisão silábica da palavra na
alternativa:

A) mag - ní - fi - ca
B) a - ssu - me
C) es - co - nder
D) sa - u - da - de
E) in - sa - ciá - vel

Questão 10

O pronome OS em “No princípio, o personagem era
masculino e chamava-se Ipupiara, homem-peixe que
devorava pescadores e OS levava para o fundo do
rio.” (parágrafo 2), está substituindo um termo
anteriormente expresso. Assinale a alternativa em
que se registrou corretamente esse termo.

A) pescadores
B) moços
C) personagem
D) homem-peixe
E) encantos

Questão 11
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Questão 15

A opção em que as palavras destacadas, no trecho,
pertencem às classes de palavras SUBSTANTIVO e
ADJETIVO, respectivamente, é:

A) “No século XVIII, Ipupiara vira a SEDUTORA
SEREIAUiara ou Iara.”

B) “Todo PESCADOR BRASILEIRO, de água doce
ou salgada, conta histórias de moços [...]”

C) “[...] que cederam aos encantos da BELA UIARA e
terminaram afogados de paixão.”

D) “Numa tarde, morto de saudade, fugiu da aldeia e
remou na sua CANOARIO abaixo.”

E) “Outros dizem que, na semana seguinte, a
INSACIÁVEL UIARA voltou para levar outra
vítima.”

Questão 13

Assinale a alternativa em que a palavra, no plural, é
flexionada tal qual o substantivo MÃOS em “Tapuia se
jogou no rio e sumiu num mergulho, carregado pelas
MÃOS da noiva.”

A) coração
B) visão
C) paixão
D) bênção
E) capitão

A opção em que a palavra destacada no trecho
pertence à classe gramatical dos adjetivos é:

A) “Quando a Mãe das águas canta, hipnotiza os
PESCADORES.”

B) “Certa vez, pescando, ele viu a deusa, LINDA,
surgir das águas.”

C) “Não saiu da CANOA, remou rápido até a margem
e foi se esconder na aldeia.”

D) “Mas enfeitiçado pelos OLHOS e ouvidos, não
conseguia esquecer a voz de Uiara.”

E) “Numa TARDE, morto de saudade, fugiu da aldeia
e remou na sua canoa rio abaixo.”

Questão 12

Questão 14

Marque a alternativa em que se reescreveu o trecho,
“Por vezes, ela ASSUME a forma humana e sai em
busca de vítimas.” substituindo o termo destacado
pelo seu antônimo.

A) Por vezes, ela SE TRANSFORMA numa forma
humana e sai em busca de vítimas.

B) Por vezes, ela SE DEFINE na forma humana e sai
em busca de vítimas.

C) Por vezes, ela RENUNCIA à forma humana e sai
em busca de vítimas.

D) Por vezes, ela TOMA a forma humana e sai em
busca de vítimas.

E) Por vezes, ela SE APRESENTA na forma humana
e sai em busca de vítimas.

MATEMÁTICA

Questão 16

Se digitalizarmos 120 páginas de um documento,
ainda restarão 40% para finalizá-lo. O número total de
páginas desse documento é:

A) 160
B) 180
C) 200
D) 240
E) 300

Questão 17

A metade da oitava parte do número de pessoas
atendidas é igual a 10. O número total de pessoas
atendidas é:

A) 100
B) 160
C) 200
D) 240
E) 250
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Observe a tabela de preços a seguir.

RESTAURANTE SABOR DA TERRA

* Taxa de serviço = 10% (opcional)

No almoço, Joana comeu 600 g no self-service,
bebeu uma lata de suco e comeu uma sobremesa.
Satisfeita com o atendimento do restaurante Sabor
da Terra, ela pagou os 10% da taxa de serviço.
O valor total pago por Joana, foi:

A) R$ 23,00
B) R$ 23,50
C) R$ 24,80
D) R$ 25,90
E) R$ 26,95

Questão 18 Questão 20

Na figura a seguir, cada quadradinho possui 2 cm de
lado.

O perímetro e a área da região cinza são
respectivamente:

A) 34 e 22.
B) 64 e 88.
C) 22 e 68.
D) 88 e 34.
E) 40 e 80.

PRODUTO VALOR UNITÁRIO
Self-service R$ 25,00 (1 kg)
Refrigerante R$ 3,00 (lata)
Suco R$ 4,50 (lata)
Sobremesa R$ 5,00 (unidade)

Questão 19

Cinco galões com 20 litros de água satisfazem
10 pessoas durante uma semana. O número mínimo
de galões de água para satisfazer, da mesma
forma,16 pessoas durante uma semana é:

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

Questão 21

A única caixa d'água de uma casa tem formato de um
paralelepípedo reto e possui as seguintes
dimensões:

Largura: L= 1,2 m
Comprimento: C = 2 m
Altura: H = 50 cm

Os moradores dessa casa utilizam, mensalmente, o
equivalente a 15 caixas completamente cheias de
água.
O volume, em litros, utilizado mensalmente é:

A) 18.000 L
B) 12.000 L
C) 10.000 L
D) 9.600 L
E) 7.200 L
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Questão 22

Um comerciante compra diariamente dez tortas por
R$ 30,00 a unidade, 6 bolos por R$ 6,00 a unidade e
5 caixas de refrigerante por R$ 36,00 cada caixa com
24 unidades.
Depois revende de acordo com a tabela a seguir:

Cada torta rende 12 fatias e cada bolo rende 8 fatias.
O valor máximo obtido, se ele vender todos os
produtos comprados no mesmo dia, será:

A) R$ 900,00
B) R$ 1.020,00
C) R$ 1.200,00
D) R$ 1.640,00
E) R$ 1.880,00

Questão 24

No primeiro dia de uma pescaria, um grupo com cinco
pescadores capturou 15 tucunarés.
O número mínimo de novos pescadores que deverão
integrar o grupo para que no segundo dia capturem
21 tucunarés a mais que no primeiro dia é:

A) 12
B) 10
C) 9
D) 8
E) 7

Questão 23

No preparo de um refresco de cupuaçu, utiliza-se
uma parte de suco de cupuaçu concentrado para três
partes de água.
O volume de água necessário para preparar seis
litros desse refresco é:

A) 3,6 L
B) 4,2 L
C) 4,5 L
D) 4,8 L
E) 5,0 L

Questão 25

Um agente de vigilância vai se matricular em uma
academia para malhar durante os quatro meses do
verão. Ele deve optar por um dos pacotes a seguir:

Optando pelo pacote mais econômico, ele irá
economizar, em relação ao valor que seria pago pelo
outro pacote, a quantia máxima de:

A) R$ 10,00
B) R$ 30,00
C) R$ 45,00
D) R$ 50,00
E) R$ 75,00

PRODUTO VALOR UNITÁRIO
Torta R$ 4,50 (fatia)
Bolo R$ 2,50 (fatia)
Refrigerante R$ 3,00 (fatia)

VALOR
Pacote A
(Cota única)

R$ 400,00 pelos quatro
meses

Pacote B
(Pagamento mensal)

Matrícula = R$ 50,00
Mensalidade = R$ 95,00

Questão 26

Um vigilante investiu R$ 600,00 do seu 13º salário a
juros simples de 5% ao mês durante 12 meses. Ao
final desse período, o valor referente aos juros desse
investimento será:

A) R$ 360,00
B) R$ 320,00
C) R$ 300,00
D) R$ 280,00
E) R$ 250,00

Questão 27

Dois amigos compraram o mesmo modelo de
televisor anunciado no encarte de uma loja por
R$ 1.500,00. Um deles pagou à vista com um
desconto de 12% e o outro pagou a prazo com um
acréscimo de 12%.
Calcule a diferença entre os valores pagos pelos dois.

A) R$ 300,00
B) R$ 320,00
C) R$ 340,00
D) R$ 360,00
E) R$ 400,00
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Questão 28

Maria trabalhou como recepcionista de um salão de
festas em todos os fins de semana do mês de outubro
de 2013, inclusive no feriado. Ela recebeu R$ 80,00
por noite de 6ª feira, R$ 120,00 por noite de sábado e
R$ 120,00 nas noites de domingo.
O valor total que ela recebeu no mês de outubro de
2013 foi:

A) R$ 800,00
B) R$ 1.000,00
C) R$ 1.120,00
D) R$ 1.280,00
E) R$ 1.600,00

Questão 29

Três irmãos depositaram suas economias em um
cofre e, no momento da partilha, constataram que
nele havia 160 moedas de R$ 1,00, 320 moedas de
R$ 0,50 e 400 moedas de R$ 0,25. O valor total foi
dividido em partes diretamente proporcionais às suas
idades, mostradas na tabela a seguir:

Juntos, Leonardo e Rodrigo receberam:

A) R$ 200,00
B) R$ 212,00
C) R$ 226,00
D) R$ 238,00
E) R$ 282,00

OUTUBRO 2013
D S T Q Q S S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

NOMES IDADES
Leonardo 8
Rodrigo 9

Silvio 13

Questão 30

Jorge deseja instalar uma película protetora para
vidros, que custa R$ 70,00 o metro quadrado, nos
vidros das duas janelas do seu escritório, com as
seguintes dimensões:

O custo para realizar a instalação da película será de,
aproximadamente:

A) R$ 378,00
B) R$ 392,00
C) R$ 406,00
D) R$ 487,00
E) R$ 516,00

LARGURA COMPRIMENTO
Janela A 1,5 m 2,0 m
Janela B 1,5 m 1,6 m

Questão 31

Com o declínio da mineração e a Independência do
Brasil, a região onde está situado o atual Estado de
Rondônia perdeu importância econômica até que, ao
final do século XIX, passou a receber imigrantes
nordestinos. Os nordestinos migraram para a região
de Rondônia a fim de:

A) explorar a borracha.
B) ocupar as fronteiras.
C) buscar terras para o plantio.
D) fugir das guerras por terras.
E) comercializar as drogas do sertão.

Através da Lei Complementar nº 41, de 22 de
dezembro de 1981, o então Presidente João Batista
de Figueiredo criou o Estado de Rondônia. Essa lei foi
publicada no Diário Oficial da União no dia 23 de
dezembro de 1981. O novo Estado criado foi formado
do desmembramento de terras de dois outros
Estados. Foram eles:

A) Amazonas e Mato Grosso.
B) Acre eAmazonas.
C) Pará e Mato Grosso.
D) Amazonas e Pará.
E) Mato Grosso eAcre.

Questão 32

CONHECIMENTOS GERAIS
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Localizado na parte oeste da região norte do Brasil, o
Estado de Rondônia encontra a maior parte de seu
território incluída no Planalto:

A) Meridional.
B) das Guianas.
C) Cristalino.
D) Sul-Amazônico.
E) da Borborema.

O rio Madeira, principal afluente do Amazonas, tem
1.700 km de extensão em território brasileiro.
É formado pelos rios:

A) Araguaia, Mamoré e São Francisco.
B) Guaporé, Jaguaribe e Solimões.
C) Gurupi, Pericumã e Negro.
D) Guaporé, Mamoré e Beni.
E) Paraíba, São Francisco e Beni.

O período entre 1877 e 1910 ficou conhecido como
“Primeiro Ciclo da Borracha”. Extraía-se a borracha
da Amazônia, principalmente da região atualmente
denominada Estado de Rondônia. Pouco tempo
depois, a produção de borracha entrou em
decadência em razão:

A) do declínio da indústria de automóveis e a
consequente diminuição da produção de pneus.

B) das políticas ambientais implementadas no Brasil.
C) da rápida expansão da produção de borracha, que

levou à quase extinção dos seringais na região.
D) da crise econômica da região amazônica.
E) da concorrência inglesa e holandesa e a

consequente desvalorização da borracha no
mercado mundial.

“As estações ferroviárias tiveram um papel
econômico muito importante no país, a exemplo da
Madeira-Mamoré, e no momento atual, recuperadas
e revitalizadas, podem continuar ajudando como
atrativo turístico, cultural e histórico, inclusive na
geração de emprego e renda.”

Em 2012, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
completou 100 anos. Para comemorar a data foi
lançada uma campanha para que a estrada de ferro
seja reconhecida como Patrimônio Cultural da
Humanidade. O órgão internacional que concede
esse título é:

A) FMI.
B) UNESCO.
C) IPHAN.
D) ONU.
E) Banco Mundial.

(Ministro Gastão Vieira.)

Questão 33

Questão 34

Questão 35

Questão 36

O polêmico projeto do governo federal para a
ampliação do atendimento nos postos de saúde do
país, denominado “Mais Médicos”, entrou em efetiva
operação, com a chegada dos primeiros grupos de
médicos para o curso de formação.

A contratação desses profissionais causou muita
polêmica, uma vez que os médicos contratados:

A) não têm curso específico.
B) são estrangeiros.
C) recusaram-se a trabalhar no interior.
D) reivindicaram melhores condições de trabalho.
E) exigiram melhores salários.

Em março de 2013, foi escolhido o novo líder mundial
da Igreja Católica Apostólica Romana: Jorge Mario
Bergoglio, que adotou o nome de Papa Francisco I.

O Papa Francisco I é o primeiro líder da Igreja
Católica originário da América Latina. Seu país de
origem é:

A) Paraguai.
B) Uruguai.
C) Chile.
D) Bolívia.
E) Argentina.

Questão 37

Questão 38
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O “Complexo Hidroelétrico” do Rio Madeira
compreende a instalação de quatro usinas
hidroelétricas. Duas dessas usinas já estão sendo
construídas em solo brasileiro, próximas a Porto
Velho, capital do Estado de Rondônia. São essas
usinas:

A) Tucuruí e Santarém.
B) Balbina e Samuel.
C) SantoAntônio e Jirau.
D) Belo Monte e Xingu.
E) Tucuruí e SantoAntônio.

A ocupação do território brasileiro estendeu-se ao
interior durante os séculos XVII e XVIII e está ligada à
exploração de novas atividades econômicas e aos
interesses políticos de Portugal em definir as
fronteiras da colônia. Uma das principais atividades
econômicas que levou à ocupação da região norte do
Brasil, nesse período, foi a:

A) extração das drogas do sertão.
B) produção da cana-de-açúcar.
C) extração do pau-brasil.
D) extração de ouro e diamantes.
E) produção de café.

Questão 39

Questão 40


