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questão

Língua Portuguesa
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2

Legislação e Ética na Administração Pública Municipal

5

2

Geografia e História de Rondônia

5

1

Informática Básica

10

1

Conhecimentos Específicos

15

3
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PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

BOA PROVA!
www.funcab.org

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Assinale a opção correta de acordo com as ideias
veiculadas no texto.

A corretora de mar

A) A mulher só começou a fazer seu trabalho quando
percebeu o interesse do narrador pelo trecho de
terra no Chile.
B) Todo o segundo parágrafo trata dos argumentos
do narrador para se desvencilhar da corretora.
C) A palavra “Confesso”, que introduz o último
parágrafo, demonstra o arrependimento do
narrador por não ter dado a devida atenção à
corretora.
D) O narrador, com seus argumentos, acabou por
seduzir a mulher, que passou a ver o loteamento
com outros olhos.
E) A corretora comprara duas parcelas de um terreno
e agora tentava repassá-los ao narrador.

A mulher entrou no meu escritório com um
sorriso muito amável e olhos muito azuis. Desenrolou
um mapa e começou a falar com uma certa
velocidade, como é uso dos chilenos. Gosto de ver
mapas, e me ergui para olhar aquele.
Quando percebi que se tratava de um
loteamento, e a mulher queria me vender uma
parcela, me coloquei na defensiva; disse que no
momento suspendi meus negócios imobiliários, e até
estava pensando em vender meus imensos territórios
no Brasil; que além disso o Chile é um país muito
estreito e sua terra deveria ser dividida entre seu
povo; até ficaria mal a um estrangeiro querer
especular com um trecho da faja angosta, que é como
os chilenos chamam sua tira estreita de terra, que por
sinal costumam dizer que é “larguíssima”, para
assombro do brasileiro recém-chegado, que não
sabe que isso em castelhano quer dizer
“compridíssima”.
Os olhos azuis fixaram-se nos meus, a mão
extraiu de uma pasta a fotografia de um terreno
plantado de pinheirinhos de dois ou três anos: não se
tratava de especulação imobiliária; dentro de poucos
anos eu seria um madeireiro, poderia cortar meus
pinheiros... Ponderei que tenho uma pena imensa de
cortar árvores.
─A senhora não tem?
Também tinha. E então baixou a voz,
sombreou os olhos de poesia, e me disse que ela
mesma, corretora, também comprara duas parcelas
naquele terreno. E tinha certeza ─ confessava ─ que
também não tinha coragem de mandar cortar seus
pinheiros; também adorava árvores e passarinhos,
cortaria apenas os pinheiros necessários para fazer
uma casinha de madeira: o lugar é lindo, em um
pequeno planalto, dá para uns penedos junto ao mar;
as árvores choram, e cantam com as ondas quando
sopra o vento do oceano...
Confesso que paguei a primeira prestação:
ela passou o recibo, sorriu, me disse muchas gracias
e hasta lueguito e partiu com seus olhos azuis, me
deixando meio tonto, com a vaga impressão de ter
comprado um pedaço do Oceano Pacífico.

Questão 02
Na conclusão da leitura, evidencia-se para o leitor:
A) a capacidade de convencimento da corretora.
B) a desonestidade da transação feita pelos dois.
C) a pressa da corretora de voltar a seu país de
origem.
D) os problemas de comunicação entre pessoas de
línguas diferentes.
E) o comprometimento do narrador com a ecologia.
Questão 03
Assinale a opção em que a inversão da posição do
adjetivo acarreta mudança de sentido.
A)
B)
C)
D)
E)

imensos territórios / territórios imensos
tira estreita / estreita tira
certa velocidade / velocidade certa
vaga impressão / impressão vaga
pequeno planalto / planalto pequeno

Questão 04
Em: “sorriso MUITO AMÁVEL”, o adjetivo amável foi
empregado no superlativo absoluto analítico. Como
seria a forma erudita do mesmo adjetivo no
superlativo absoluto sintético?

(BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro,
Record: 1987).

A)
B)
C)
D)
E)
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amavelzíssimo
amabílimo
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Questão 05

Questão 10

Em: “[...] as árvores choram, e cantam com as ondas
quando sopra o vento do oceano ...”, identifica-se
uma figura de linguagem. Aponte-a.
A)
B)
C)
D)
E)

Conhecendo a regência do nome CERTEZA,
pode-se perceber que, no trecho abaixo, houve a
omissão de uma preposição após o segundo
travessão. Identifique essa preposição.

Metonímia
Catacrese
Hipérbole
Prosopopeia
Eufemismo

“E tinha certeza.─ .confessava.─ .que também não
tinha coragem de mandar cortar seus pinheiros [...]”
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 06

A forma verbal composta que corresponde à simples
destacada em “[...] ela mesma, corretora, também
COMPRARA duas parcelas naquele terreno.” é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 11

foi comprado.
tinha comprado.
tem comprado.
terá comprado.
teria comprado.

Como se classifica a oração subordinada destacada
no trecho a seguir?
“QUANDO PERCEBI que se tratava de um
loteamento, e a mulher queria me vender uma
parcela, me coloquei na defensiva [...]”
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 07

Assinale a única frase que segue a norma culta da
língua quanto à concordância nominal.
A) Já era meio dia e meio quando ela entrou no
escritório.
B) Os terrenos ficavam bastantes distantes do Brasil.
C) Era necessário paciência para enfrentar aquela
situação.
D) Anexo à solicitação segue a escritura do terreno.
E) É proibido a colocação de lixo neste terreno.

adverbial temporal
adverbial conformativa
adverbial concessiva
adjetiva restritiva
adjetiva explicativa

Questão 12

Assinale a opção em que o pronome NÃO substitui
corretamente o termo destacado.
A) “Desenrolou UM MAPA [...]” / Desenrolou-o [...]
B) “Confesso que paguei A PRIMEIRA PRESTAÇÃO
[...]” / Confesso que paguei-lhe [...]

Questão 08

Que função sintática exerce o termo destacado em:
“[...] e a mulher queria me vender UMA PARCELA, me
coloquei na defensiva [...]”?
A)
B)
C)
D)
E)

de
com
em
para
a

C) “[...] vender MEUS IMENSOS TERRITÓRIOS NO
BRASIL [...]” / vendê-los [...]
D) “[...] poderia cortar MEUS PINHEIROS [...] / [...]
poderia cortá-los [...]

adjunto adverbial
adjunto adnominal
complemento nominal
objeto indireto
objeto direto

E) “[...] sombreou OS OLHOS de poesia [...]” /
sombreou-os de poesia [...]

Questão 09

Que ideia expressa o trecho destacado em: “Gosto de
ver mapas, e me ergui PARA OLHAR AQUELE”?
A)
B)
C)
D)
E)

condição
comparação
consequência
finalidade
causa
03
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LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 13

Em qual das frases abaixo o acento indicativo de
crase foi INCORRETAMENTE colocado?

Questão 16
Assinale a alternativa que aponta dois crimes
previstos pela Constituição Federal como
inafiançáveis e imprescritíveis.

A)
B)
C)
D)

Quando entrou na sala, ela sentiu-se à vontade.
Eu me dirigi à moça com certa preocupação.
Ela se referia à um terreno no Chile.
Os turistas que foram à cidade voltaram
encantados.
E) Os ecologistas temem danos às reservas
florestais.

A) racismo e tortura.
B) racismo e ação de grupos armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático de Direito.
C) tráfico ilícito de entorpecentes e tortura.
D) tortura e terrorismo.
E) tortura e ação de grupos armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático de Direito.

Questão 14
Assinale a única opção em que a palavra destacada
foi corretamente grafada.
A) Essa pessoa é um EMPECILHO à minha
promoção na empresa.
B) Ninguém entendia POR QUE ele havia pedido
demissão.
C) A ANÁLIZE dos fatos foi feita com muita cautela.
D) Todos estavam ACUSTUMADOS a enfrentar esse
tipo de problema.
E) O MAU que ele me fez não se resolvia com um
aperto de mãos.

Questão 17
Nos termos da Constituição Federal, para assegurar
o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou banco de
dados de entidades governamentais ou de caráter
público, conceder-se-á:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 15
Assinale a única opção correta com relação ao uso da
vírgula.

“habeas-corpus”.
mandado de segurança.
“habeas-data”.
mandado de injunção.
salvo-conduto.

Questão 18

A) O orador percebia que, todos os participantes
bocejavam durante a palestra.
B) A expressão das duas mulheres, comprometia o
que elas diziam.
C) Chegaram cedo ao escritório, os dois
funcionários.
D) Era importante para a direção, que os funcionários
participassem da reunião.
E) Depois de muito tempo, os dois participantes
concordaram em adiar a partida.

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade
de competição, em especial:
A) para a contratação de profissional de qualquer
setor artístico, desde que consagrado pela critica
especializada.
B) para aquisição ou restauração de obras de arte e
objetos históricos de autenticidade certificada.
C) quando não acudirem interessados à licitação
anterior.
D) nas compras de hortifrutigrangeiros, pão e outros
gêneros perecíveis.
E) para a contratação de obras definidas por lei como
de pequeno valor.
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Questão 22

Questão 19

Segundo o Tratado de Tordesilhas, toda a região de
Rondônia pertencia à Espanha. Com a penetração
das Bandeiras e o mapeamento dos rios Madeira,
Guaporé e Mamoré, no período de 1722 a 1747,
houve uma redefinição das fronteiras entre Portugal e
Espanha na América do Sul por meio de dois tratados
– Santo Ildefonso e o Tratado de:

Responde por crime de concussão, o funcionário
público que:
A) se apropriar de dinheiro ou qualquer utilidade que,
no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem.
B) solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta
ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.
C) exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida.
D) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato
de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal.
E) patrocinar, direta ou indiretamente, interesse
privado perante a administração pública,
valendo-se da qualidade de funcionário.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 23
A hidrografia de Rondônia é formada por três bacias
principais e uma bacia secundária. Um dos três rios
que formam as bacias principais que abastecem o
estado de Rondônia é o rio:

Questão 20

A)
B)
C)
D)
E)

Segundo o Regime Jurídico Estatutário dos
Servidores Públicos do Município de Cacoal – RO:
A) a exoneração do servidor somente pode se dar a
pedido do próprio servidor.
B) a demissão do servidor somente pode se dar a
pedido do próprio servidor.
C) o servidor que incorrer em falta grave poderá
sofrer pena de exoneração.
D) o servidor que incorrer em falta grave poderá
sofrer pena de substituição.
E) a exoneração poderá se dar a pedido do servidor
ou de ofício.

Madeira.
Cabixi.
Pimenta Bueno.
Roosevelt.
Córrego da República.

Questão 24
Margaret Thatcher, entre a adoração e o ódio.
A morte de Margaret Thatcher, em abril de 2013,
despertou uma antiga polêmica em torno da sua
figura. Odiada pelos trabalhadores e adorada pelos
capitalistas, a morte de Thatcher resultou tanto em
homenagens na porta de sua casa como em
comemorações pelo seu falecimento.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA
Questão 21

(Fonte: <http://vestibular.brasilescola.com/atualidades/
margaret-thatcher-entre-adoracao-odio.htm>Adaptado).

Os bandeirantes começaram a explorar o vale do
Guaporé na segunda metade do século XVIII. Por
esse motivo, a Coroa portuguesa deu ordens para
que o primeiro Governador e Capitão General da
Capitania do Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura,
mantivesse – a qualquer custo – a ocupação da
margem direita do rio Guaporé, ameaçada por
incursões espanholas e indígenas. Para defender a
região, o governador instalou um pequeno posto de
vigilância que recebeu o nome de Presídio Nossa
Senhora da Conceição. Atualmente, essa fortificação
recebe o nome de:
A)
B)
C)
D)
E)

El Pardo.
Petrópolis.
Madri.
Ultrecht.
Badajós.

Conhecida como a “Dama de Ferro”, Margaret
Thatcher ocupou um cargo de destaque em um país
europeu. Esse cargo foi o de:
A)
B)
C)
D)
E)

Presidente, na Alemanha.
Primeira Ministra, na Inglaterra.
Chefe do Banco Central, em Portugal.
Senadora, na França.
Ministra do Trabalho, na Espanha.

Forte de Bragança.
Fortaleza da Conceição.
Presídio das Pedras.
Fortaleza Príncipe da Beira.
Forte de Vila Bela da Santíssima Trindade.
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Questão 28

Questão 25
A ocupação do território brasileiro restrita, no século
XVI, ao litoral e associada à lavoura de produtos
tropicais, estendeu-se ao interior durante os séculos
XVII e XVIII, ligada à exploração de novas atividades
econômicas e aos interesses políticos de Portugal em
definir as fronteiras da colônia.
No vale amazônico, a principal atividade econômica
que atraía os exploradores era:
A)
B)
C)
D)
E)

Suponha que você queira mover um arquivo de uma
pasta para outra, sem manter uma cópia na pasta
original. A função ou a sequência de funções no
Windows Explorer que permite tal operação é:
A)
B)
C)
D)
E)

extração das drogas do sertão.
produção de cana-de-açúcar.
extração do pau-brasil.
comércio com as colônias espanholas.
produção de café.

Enviar para.
Criar atalho.
Recortar e Colar.
Copiar e Colar.
Abrir.

Questão 29
No Microsoft Office Excel 2007, o ícone
correspondente à função “Salvar” é:

INFORMÁTICA BÁSICA

A)

Questão 26
O ícone......., disponível na Faixa de Opções do
Microsoft Office Word 2007, corresponde a um
recurso de formatação de:
A)
B)
C)
D)
E)

B)

arquivo.
impressão.
fonte.
parágrafo.
estilo.

C)

D)
Questão 27
Observe a imagem parcial de uma planilha criada no
Microsoft Office Excel 2007.

E)

Questão 30
Observe a seguir o resultado parcial de uma pesquisa
realizada no Google para localizar o site da Prefeitura
de Cacoal – RO.
A imagem exibida na extremidade direita da célula
“Item” (.......) corresponde a uma função de:
A)
B)
C)
D)
E)

Considerando a formatação padrão adotada em
páginas da Internet, é possível afirmar que o trecho
que corresponde a um Hiperlink para o site da
Prefeitura de Cacoal – RO é:

filtro.
ordenação.
revisão de layout.
configuração da coluna.
configuração da célula.

A) Prefeitura Municipal de Cacoal - A Serviço de
Todos
B) www.cacoal.ro.gov.br/
C) Administração
D) Autarquia Municipal de Esporte
E) Gabinete
06
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Questão 31

Questão 35
A imagem a seguir se refere a:

Observe na imagem parcial de uma planilha criada no
Microsoft Office Excel 2007, onde as linhas de 4 a 12
não estão exibidas.

A função que permite tal efeito é:
A)
B)
C)
D)
E)

Excluir.
Ocultar.
Recortar.
Limpar conteúdo.
Congelar.

Questão 32
A) uma lista de documentos criados no Word.
B) uma estrutura de pastas e subpastas do Windows
Explorer.
C) hiperlinks em uma página da Internet.
D) e-mails na Caixa de Entrada.
E) ferramentas do Painel de Controle.

Nas aplicações de correio eletrônico, a configuração
padrão para indicar uma mensagem não lida é:
A)
B)
C)
D)
E)

sublinhado.
cor de fonte azul.
negrito.
realce amarelo.
letra maiúscula.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 36

Questão 33

Assinale a alternativa que aponta um órgão
pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito e sua
competência.

No Microsoft Office 2007, a opção de impressão que
permite definir se um documento será impresso na
horizontal ou na vertical é:
A)
B)
C)
D)
E)

A) PF – realizar o policiamento ostensivo nas
rodovias e estradas federais.
B) CETRAN – dirimir conflitos no âmbito da União,
Estados e Distrito Federal.
C) Polícia Militar – orientar e estimular campanhas
educativas sobre o trânsito.
D) PRF – efetuar levantamento de locais de
acidentes de trânsito e dos serviços de
atendimento, socorro e salvamento de vítimas.
E) DENATRAN – organizar e eleger os membros da
sua JARI.

Margens.
Tamanho.
Área de Impressão.
Orientação.
Quebras.

Questão 34
Sobre o uso seguro de contas e senhas, algumas
práticas são recomendadas, EXCETO:
A) Não fornecer suas senhas para outras pessoas.
B) Certificar-se de fechar sua sessão ao acessar
sites que requeiram o uso de senhas.
C) Usar a opção de sair (logout) do site, pois isto evita
que suas informações sejam mantidas no
navegador.
D) Alterar suas senhas com uma certa frequência.
E) Evitar o uso de serviços criptografados,
principalmente quando o acesso a um site
envolver o fornecimento de senha.
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Questão 40

Questão 37
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro as
penalidades serão aplicadas:

Carlos, ao conduzir seu automóvel, foi autuado por
um policial militar, pois transitou fora do local e horário
permitido pela autoridade competente. Nesse caso,
Carlos entrou com um recurso que foi:

A) pelos agentes de trânsito dos órgãos executivos
estaduais de trânsito.
B) pela autoridade de trânsito.
C) pelos policiais militares mediante convênio
firmado.
D) pela autoridade de trânsito e pelos agentes de
trânsito.
E) pelos agentes de trânsito dos órgãos municipais
de trânsito.

A) deferido, pois não é competência estadual autuar
esse tipo de infração.
B) deferido, pois o Código de Trânsito Brasileiro não
reconhece essa atitude como sendo infração.
C) indeferido, pois tanto o município quanto o estado
podem autuar esse tipo de infração.
D) indeferido, pois por se tratar de uma infração de
natureza grave, não há previsão de recurso.
E) indeferido, pois Carlos, ao realizar o recurso, não
apresentou uma defesa justificável para tal
conduta.

Questão 38
A infração que tem a previsão de apreensão do
veículo como medida administrativa e não como
penalidade é:

Questão 41

A) dirigir veículo sem possuir a CNH.
B) dirigir veículo sob a influência de álcool.
C) transitar com veículo em velocidade superior à
máxima em 50%.
D) conduzir motocicleta, efetuando transporte
remunerado de mercadorias em desacordo com a
legislação vigente.
E) transportar carga excedente em veículo destinado
ao transporte de passageiros.

O uso de luzes em veículo obedecerá a seguinte
norma:
A) as motocicletas devem utilizar luz alta durante o
dia e a noite.
B) a luz de placa é facultativa durante a noite.
C) à noite, em vias iluminadas, deve ser utilizada a
luz baixa.
D) no transporte coletivo de passageiros, quando em
faixa exclusiva, deve-se utilizar a luz alta.
E) a luz alta e baixa intermitente deve ser empregada
em caso de emergência.

Questão 39
Em relação à sinalização dos agentes de trânsito é
correto afirmar que:

Questão 42

A) as ordens emanadas pelos agentes prevalecem
sobre as regras de circulação, mas não sobre a
sinalização semafórica.
B) ao levantar o braço verticalmente, com a palma da
mão para frente, significa que o agente está dando
a ordem de seguir aos veículos.
C) o sinal sonoro de um silvo longo é utilizado,
quando for necessário fazer diminuir as marchas
dos veículos.
D) os sinais sonoros podem ser utilizados sozinhos
ou em conjunto com os gestos convencionais dos
agentes.
E) com o objetivo de liberar o trânsito, o agente
poderá utilizar dois silvos breves e um longo.

Joana transitou com seu veículo sem estar
devidamente registrado e licenciado. Nessa situação,
Joana cometeu uma infração:
A) média, com multa e retenção do veículo para
regularização.
B) grave, com multa e recolhimento da CNH.
C) grave, com multa e remoção do veículo.
D) gravíssima, com multa e retenção do veículo para
regularização.
E) gravíssima, com multa e remoção do veículo.
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Questão 43

Questão 47

As placas de fundo preto e caracteres cinza-metálico
são utilizadas em veículos de:
A)
B)
C)
D)
E)

Em relação à legislação sobre a condução de
escolares, é correto afirmar que se exigirá desses
veículos:

coleção.
autoridades, como os Ministros do Estado.
investigação criminal.
oficiais, comandantes das Forças Armadas.
representação dos Governadores e Prefeitos.

A) i n s p e ç ã o a n u a l p a r a v e r i f i c a ç ã o d o s
equipamentos obrigatórios e de segurança.
B) pintura de faixa horizontal amarela e dístico
ESCOLAR, na cor preta, sendo que, no caso da
carroceria ser pintada na cor amarela, as cores
serão invertidas.
C) autorização emitida pelo Poder Público
concedente.
D) o tacômetro, equipamento registrador inalterável
de tempo.
E) lanternas de luz branca, fosca ou amarela na parte
superior traseira e lanternas de luz vermelha na
parte superior dianteira.

Questão 44
Aos condutores que exercem atividade remunerada,
se exigirá, no momento da renovação da CNH, o
exame:
A)
B)
C)
D)
E)

escrito, sobre legislação de trânsito.
de direção veicular.
de noções de primeiros-socorros.
psicológico.
prático de direção defensiva.

Questão 48
Aplicada a penalidade, será expedida a notificação
ao infrator. Para recorrer, o infrator deverá interpor o
recurso:

Questão 45
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é
considerado crime de trânsito, com pena de 6 meses
a 2 anos, quando na condução de um veículo:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)

praticar lesão corporal culposa.
cometer um homicídio culposo.
violar a suspensão do direito de dirigir.
dirigir com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool.
E) trafegar com velocidade incompatível com a
segurança perto de escolas e hospitais, gerando
perigo de dano.

na JARI.
no CETRAN ou CONTRANDIFE.
no Colegiado da JARI.
no DETRAN.
na própria autoridade que impôs a penalidade.

Questão 46
A Política Nacional de Trânsito discorre que a função
de harmonizar os respectivos orçamentos para o
trânsito é de competência:
A)
B)
C)
D)
E)

do Ministério das Cidades.
da Câmara Interministerial de Trânsito.
do CONTRAN.
do DENATRAN.
das Câmaras Temáticas.
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Questão 49
Considerando a sinalização vertical estabelecida no
Código de Trânsito Brasileiro, estabeleça a correta
correspondência entre os tipos de placas descritos na
coluna I com as suas respectivas cores da Coluna II.
Coluna I
1.
2.
3.
4.

sinalização especial para pedestres
placa educativa
placa indicativa de sentido
placa indicativa de Municípios

Coluna II
(
(
(
(

)
)
)
)

fundo branco e legenda preta.
fundo azul e legenda branca.
fundo verde e legenda branca.
fundo amarelo e legenda preta.

A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 4, 3 e 1.
2, 3, 4 e 1.
1, 3, 4 e 2.
3, 1, 4 e 2.
3, 2, 1 e 4.

Questão 50
Rodrigo estava conduzindo sua motocicleta numa via
de trânsito rápido, sem sinalização. Para NÃO
cometer infração, ele deverá respeitar a velocidade
máxima de:
A)
B)
C)
D)
E)

60 Km/h.
80 Km/h.
90 Km/h.
100 Km/h.
110 Km/h.
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