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Verifique se o código da
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE

DO ESCRITOR JORGE AMADO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Meus livros falam sobre o povo e para o povo.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

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

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.

O cand idato só poderá re t i ra r -se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
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
m e i o . O d e s c u m p r i m e n t o d e s s a
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se 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.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar
qualquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

Por motivo de segurança:

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

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

ATENÇÃO:

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 03h30min

PROCESSO SELETIVO para contratação de
empregados do Serviço Social do Comércio - SESC BAHIA

ESTE CADERNO CONTÉM 30 (TRINTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas

Língua Portuguesa

Matemática

Quantidade de
questões

Valor de cada
questão

10

10

4

3

Conhecimentos
Gerais

10 3
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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Jorge Amado nunca pretendeu ser intérprete
do Brasil, mas sempre o foi. Suas personagens são
pessoas retiradas das ruas de Salvador; a Bahia que
descreveu foi aquela dos costumes misturados, dos
credos cruzados e das gentes de muitas cores e
mistérios. Sua ficção é sempre repleta de atores tão
reais como imaginados e seu mundo de romance é
povoado de um universo a um só tempo pessoal e
partilhado socialmente. Por isso, em se tratando da
obra de Jorge Amado, é sempre difícil dizer onde
começa a ficção e quando termina a realidade. Seus
amigos se destacam como personagens principais
nas histórias; seu convívio familiar vira matéria de
romance; sua visão da história parece metáfora; sua
experiência social escorrega para o enredo e ganha
vida na trama de cada obra.

Por outro lado, o romancista tem o dom de
criar uma sociabilidade de equilíbrios entre opostos.
O mundo de Jorge Amado é feito de trabalhadores,
pescadores, prostitutas, bêbados, boêmios, mulatas
fogosas, morenos espertos, professores ingênuos,
mães de santo, quituteiras; mas também da elite, dos
políticos e dos coronéis do cacau, com seu poder e
hierarquia absolutamente estabelecidos e jamais
questionados.

Vocabulário:

O Universo de Jorge Amado

(Schwarcz, Lília Moritz e Goldstein, Ilana
Seltzer.
Companhia das Letras. 2009. p. 14. fragmento.)

O Universo de Jorge Amado. Caderno de Leituras.

ficção: criação a partir da imaginação; narrativa
inventada.
metáfora: figura de linguagem que transfere a
significação própria de uma palavra para uma outra
através de comparação subentendida.

Questão 01

De acordo com a leitura global do texto, está correta a
afirmação:

A) Jorge Amado é considerado um autor da elite, na
medida em que utiliza uma linguagem culta e
difícil, adequada aos seus leitores, intelectuais de
diferentes áreas.

B) A sociedade que a obra de Jorge Amado retrata é
uma mescla de personagens: tipos comuns, do
povo, se misturam a personagens que
representam a elite social.

C) A obra de Jorge Amado não pode ser considerada
de ficção, já que o autor documenta apenas os
aspectos de sua vida pessoal.

D) A Bahia descrita nas obras de Jorge Amado é
considerada irreal, porque o autor se preocupa em
enaltecer as belezas naturais da sua terra natal.

E) A mistura de diferentes tipos de personagens
torna a leitura da obra de Jorge Amado de difícil
compreensão.

Segundo o texto, Jorge Amado preocupou-se em
apresentar a Bahia em toda sua diversidade. A opção
em que se transcreveu do primeiro parágrafo um
trecho que melhor justifica essa afirmação é:

A) “[...] a Bahia que descreveu foi aquela dos
costumes misturados, dos credos cruzados e das
gentes de muitas cores e mistérios.”

B) “[...] sua experiência social escorrega para o
enredo e ganha vida na trama de cada obra.”

C) “Sua ficção é sempre repleta de atores tão reais
como imaginados [...]”

D) “Por isso, em se tratando da obra de JorgeAmado,
é sempre difícil dizer onde começa a ficção e
quando termina a realidade.”

E) “Seus amigos se destacam como personagens
principais nas histórias; seu convívio familiar vira
matéria de romance; [...]”

Questão 02
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No trecho “O mundo de Jorge Amado é feito de
trabalhadores, pescadores, prostitutas, bêbados,
boêmios, mulatas fogosas, morenos espertos,
professores ingênuos, mães de santo, quituteiras;
[...]”, extraído do segundo parágrafo, as vírgulas
foram empregadas para:

A) destacar um termo explicativo sobre o autor.
B) isolar os vários adjuntos adverbiais da oração.
C) separar elementos coordenados numa

enumeração.
D) indicar a omissão de termos subentendidos na

frase.
E) dividir o período em várias orações no texto.

Questão 04

Nas opções abaixo, a palavra que destoa das demais
quanto às regras de acentuação gráfica vigentes na
norma culta da língua é:

A) bêbados.
B) intérprete.
C) metáfora.
D) políticos.
E) também.

Questão 03

Assinale a alternativa em que se substituiu
corretamente o verbo destacado na oração “[...] seu
convívio familiar VIRA matéria de romance; [...]”, sem
prejuízo para o sentido original do texto.

A) seu convívio familiar prossegue numa matéria de
romance.

B) seu convívio familiar mantém-se como matéria de
romance.

C) seu convívio familiar continua numa matéria de
romance.

D) seu convívio familiar transforma-se em matéria de
romance.

E) seu convívio familiar preserva a matéria de
romance.

Questão 06

Em “Seus amigos se DESTACAM como personagens
principais nas histórias [...]” se flexionarmos o verbo
DESTACAR no pretérito imperfeito do indicativo a
forma encontrada será:

A) destacaram.
B) destacariam.
C) destacavam.
D) destacarão.
E) destacassem.

Questão 08

O emprego dos pronomes possessivos no período
“SUA ficção é sempre repleta de atores tão reais
como imaginados e SEU mundo de romance é
povoado de um universo a um só tempo pessoal e
partilhado socialmente.” (parágrafo 1) retomam a
ideia expressa pelo seguinte termo anteriormente
citado:

A) JorgeAmado.
B) Brasil.
C) personagens.
D) Bahia.
E) costumes.

Questão 05

No primeiro parágrafo do texto, o substantivo VIDA
em “[...] e ganha vida na trama de cada obra.”,
desempenha a mesma função sintática que o termo
destacado na opção:

A) “Jorge Amado nunca pretendeu ser intérprete do
BRASIL, mas sempre o foi.” (parágrafo 1)

B) “[...] a BAHIA que descreveu foi aquela dos
costumes misturados [...]” (parágrafo 1)

C) “[...] e seu MUNDO de romance é povoado de um
universo a um só tempo pessoal [...]” (parágrafo 1)

D) “[...] o romancista tem o dom de criar uma
SOCIABILIDADE de equilíbrios entre opostos.”
(parágrafo 2)

E) “O mundo de JORGE AMADO é feito de
trabalhadores, pescadores, prostitutas, bêbados,
[...]” (parágrafo 2)

Questão 07
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Assinale a opção em que as duas palavras
destacadas são classificadas, gramaticalmente,
como adjetivos.

A) “Suas PERSONAGENS são PESSOAS retiradas
das ruas de Salvador [...]” (parágrafo 1)

B) “Sua ficção é sempre REPLETA de atores tão
REAIS como imaginados [...]” (parágrafo 1)

C) “[...] é sempre difícil dizer onde começa a FICÇÃO
e quando termina a REALIDADE.” (parágrafo 1)

D) “[...] sua EXPERIÊNCIA social escorrega para o
ENREDO e ganha vida na trama de cada obra.”
(parágrafo 1)

E) “O mundo de Jorge Amado é feito de
T R A B A L H A D O R E S , p e s c a d o r e s ,
PROSTITUTAS, bêbados [...]” (parágrafo 2)

Questão 09

Observe o emprego do pronome pessoal oblíquo
átono destacado no período “Por isso, em SE
tratando da obra de Jorge Amado, é sempre difícil
dizer onde começa a ficção e quando termina a
realidade.” Assinale a alternativa em que o pronome
pessoal oblíquo átono destacado está corretamente
empregado em relação às regras de colocação
pronominal da norma culta da língua.

A) Quem não SE lembra da presença farta e calorosa
de JorgeAmado?

B) Em “Capitães da Areia”, sempre percebe-SE um
misto de denúncia e ternura.

C) No Brasil, já produziram-SE muitos filmes
baseados na obra de JorgeAmado.

D) O livro de Jorge Amado que mais emocionou-ME
foi “Mar Morto”.

E) ME diga quem não admira a obra de Jorge
Amado?

Questão 10

Questão 11

Quando Maria nasceu, sua mãe, Marta, tinha 22 anos
e sua tia Márcia tinha 30. Se hoje sua tia Márcia tem
50 anos, a soma das idades de Maria e de sua mãe
Marta será, em anos:

A) 59
B) 62
C) 64
D) 67
E) 70

MATEMÁTICA

Num grupo com 20 camareiras 60% delas são
casadas. O número de camareiras solteiras nesse
mesmo grupo é:

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16

Questão 12

Marcos comprou um celular com 20% de desconto e
pagou por ele R$ 640,00. O preço do celular, sem o
desconto, equivale, em reais, à seguinte quantia:

A) R$ 600,00
B) R$ 768,00
C) R$ 800,00
D) R$ 900,00
E) R$ 1.000,00

Questão 13

Se para arrumar 16 quartos são necessárias quatro
camareiras, o número de camareiras necessário para
arrumar 24 quartos, será:

A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5

Questão 14

Para descarregar e transportar toda a bagagem de
dois ônibus para os quartos, são necessários quatro
carregadores. Quantos ônibus serão descarregados
e terão suas bagagens transportadas para os quartos
se dez carregadores executarem a mesma tarefa?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

Questão 15
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Questão 17

Leonardo jantou com sua família em um restaurante e
fez os seguintes gastos:

De acordo com as informações contidas na tabela
acima, calcule o valor total, em reais, pago por
Leonardo no restaurante.

A) R$ 97,00
B) R$ 101,00
C) R$ 113,00
D) R$ 121,00
E) R$ 127,00

Questão 20

Um grupo de amigos organizou uma excursão para o
SESC-RJ. Alugaram um ônibus com 45 lugares e
cada um deles pagaria R$ 150,00 pela viagem uma
vez que todos os assentos do ônibus foram
reservados. Acontece que 15 deles desistiram da
viagem. Assim, cada um dos amigos pagará, pelo
aluguel do ônibus, um percentual a mais sobre o valor
inicial combinado, equivalente a:

A) 15%
B) 20%
C) 25%
D) 50%
E) 60%

A economia do estado da Bahia possui grande
diversidade. Em alguns períodos do ano, um setor
ganha importância. No verão, o setor econômico que
aumenta de importância no estado, sobressaindo-se
dos demais, principalmente nas regiões litorâneas,
por causa da estação do verão, é:

A) agricultura do trigo.
B) produção de chocolate.
C) setor turístico e hotelaria.
D) indústria petroquímica.
E) setor de informática.

Questão 21

Um salva-vidas nada 50 m em cinco minutos. Ao final
de 60 minutos, ele terá nadado:

A) 200 m
B) 300 m
C) 400 m
D) 500 m
E) 600 m

Questão 16

A grande diversidade de paisagens é uma das
principais características naturais do Brasil. O
Pantanal é um dos ecossistemas que se destaca pela
variedade de espécies animais e vegetais. O
ecossistema do Pantanal localiza-se na região:

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

Questão 22

Do total das peças de roupa passadas por Joana,

foram fronhas e as 40 peças restantes foram

lençóis. O total de fronhas passadas por Joana foi:

A) 80
B) 90
C) 100
D) 120
E) 140

.......

Questão 18

2__
3

Um jardineiro fez um empréstimo de R$ 1.000,00 e
vai pagá-lo em 6 meses, a uma taxa de 2% ao mês.
Qual o valor, em reais, correspondente aos juros que
o jardineiro vai pagar?

A) R$ 20,00
B) R$ 60,00
C) R$ 80,00
D) R$ 100,00
E) R$ 120,00

Questão 19

CONHECIMENTOS GERAIS

PRODUTO VALOR UNITÁRIO CONSUMO
Prato 01 02
Prato 02 03
Bebidas 08

Sobremesas

R$ 15,00
R$ 12,00
R$ 2,50
R$ 3,00 05



06
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

A charge a seguir faz referência, principalmente, ao
seguinte problema ambiental:

A) enchentes nas cidades.
B) aquecimento global.
C) evolução tecnológica.
D) aumento dos lixões.
E) estiagem no Nordeste.

(Fonte: <ht tp: / /www.foto log.com.br /adr ianolouzada/
40200858/>)

Questão 24

O estado brasileiro em destaque no mapa a seguir é:

A) São Paulo.
B) Goiás.
C) Mato Grosso.
D) Alagoas.
E) Minas Gerais.

(Fonte: <http://mochileiro.tur.br/mapa2.jpg>)

Questão 25Questão 23

O estado da Bahia possui grande importância na
história do Brasil, pois em seu território ocorreram
fatos marcantes da história do nosso país. O episódio
importante no início da história do Brasil que,
provavelmente, ocorreu especificamente onde hoje
está localizado o estado da Bahia foi:

A) o primeiro contato entre os portugueses e os
índios nativos.

B) a descoberta das principais jazidas de ouro de
todo o Brasil.

C) a Inconfidência Mineira, que tentou a
independência do Brasil.

D) a formação da primeira reserva extrativista de
seringueiros do país.

E) o episódio da Proclamação da República no
século XIX.

Questão 31

Questão 26

As características sociais do estado da Bahia são,
muitas vezes, parecidas com as características do
Brasil como um todo. Pode-se afirmar que o estado
da Bahia possui:

A) diversidade religiosa.
B) reduzida faixa litorânea.
C) toda a população com alta escolaridade.
D) maiores cidades localizadas no interior.
E) analfabetismo zero.

Questão 27

O destino do lixo é uma das principais preocupações
ambientais na atualidade. Os produtos que são
descartados possuem tempos diferentes para serem
decompostos pela natureza. Entre os produtos a
seguir, o que, normalmente, é mais rápido para ser
degradado pela natureza é:

A) jornal.
B) pontas de cigarro.
C) chiclete.
D) copo de plástico.
E) pneu.
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Questão 28

O estado da Bahia é o maior dos estados da região
Nordeste em área geográfica, possibilitando a
existência de muitos rios. O principal rio que banha o
estado é também o que possui a maior extensão em
território baiano. Esse rio é o:

A) Jequitinhonha.
B) Paraíba do Sul.
C) Parnaíba.
D) São Francisco.
E) Doce.

O estado da Bahia é reconhecido no Brasil como um
centro de cultura. Importantes nomes da cultura
nacional são baianos, apesar de muitos viverem em
outras cidades. O cantor e compositor nacionalmente
reconhecido, com grande influência na música
popular brasileira e nascido na Bahia é:

A) Alceu Valença.
B) Lulu Santos.
C) ArnaldoAntunes.
D) Chico Buarque.
E) Caetano Veloso.

Questão 30

Questão 29

A região Nordeste do Brasil possui uma enorme
extensão litorânea, com grande concentração
populacional e econômica. Existe uma capital
nordestina que NÃO está localizada no litoral. Essa
capital é:

A) São Luís.
B) Teresina.
C) Recife.
D) Natal.
E) Aracaju.


