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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Vocês sabem o que é querofobia? Pasmem. É
medo da alegria, da felicidade. Como pode, não é?
Ganhei um livrinho – livrinho porque é bastante
pequeno – , com mais de
1000 verbetes, organizado pelo professor Igor
Rafailov, um brasileiro de pai russo e mãe alemã,
nascido em São Paulo, criado na França e que mora
no Recife. Como todos os meus prováveis leitores
sabem e o professor define, “fobias são medos
irracionais, mórbidos, de coisas (animadas ou
inanimadas), ideias ou situações”.

Com esse livrinho ficamos conhecendo fobias
incríveis, como a eretofobia, que é o medo mórbido
do ato sexual, menos estranha porém que califobia,
que é o pavor do belo, do bonito, assim como
filemafobia é o de beijar e ser beijado.

Eu poderia preencher o espaço de uma dúzia
de crônicas com as fobias mais estranhas e
improváveis, mas nada me impressionou mais do que
a querofobia, principalmente por estarmos nos
primeiros dias de um novo ano, em que recebemos e
enviamos votos de felicidade.

Edgar, um amigo de muito tempo, não
estranha, não se impressiona como eu. Ao contrário,
ele mesmo se acha um querófobo:

– Sempre que me sinto muito feliz, tenho
medo. Medo de que esses momentos prazerosos
venham para anunciar uma desgraça que deverá
chegar a seguir. E isso me impede de gozar – por um
minuto que seja – de uma felicidade plena.

Sei que existem muitas pessoas assim, que
não curtem os bons momentos, desconfiados de que
sejam uma armadilha. E há mesmo a afirmação
corrente de que toda vitória é véspera de uma
derrota.

Não penso assim. Acredito que as alegrias e
tristezas, vitórias e derrotas, felicidades e desgraças
surjam cada uma a seu tempo, independentemente
de se seguirem umas às outras. E creio também que
pensar positivamente seja uma forma de atrair bons
acontecimentos ou, pelo menos, afugentar os maus.
Mas admiro os céticos e os cínicos, os de talento e
humor, como Drummond, que afirma:

“...o amor é isso
que você está vendo:
hoje beija, amanhã não beija,
depois de amanhã é domingo
e segunda-feira ninguém sabe o que será.”
Existem também os felizes e os infelizes

profissionais, aqueles para quem tudo está sempre
bem ou sempre mal. Que reclamam porque faz muito
calor ou muito frio; se chove ou se faz sol. [...]

Felicidade

Dicionário Igor de Fobias

Acredito que todos nós temos direito à
felicidade, que nascemos mesmo para ela e que a
desgraça é um desarranjo na máquina que põe em
movimento a nossa vida. Mas acredito também que é
preciso identificar e gozar os instantes felizes,
estejam eles num almoço familiar de domingo, num
beijo da mulher amada, no aperto de mão de um
amigo, no sorriso de um filho, na birra manhosa de um
neto. Viver todos esses momentos sem medo e sem
esforço, naturalmente, sabendo que se tem direito a
eles. Fernando Pessoa nos ensina que “um dia de sol
é tão belo quanto um dia de chuva. Cada um é o que
é”. Se agirmos assim, acreditando que a felicidade
existe e que, se é passageira, também a desgraça
tem seus dias contados, chegaremos à velhice
menos sofridos e amargos. E não correremos o risco
de repetir, no fim da vida, a melancólica frase de Jorge
Luis Borges: “No passado cometi o maior pecado que
um homem pode cometer: não fui feliz”.

Felicidades para todos neste ano que se
inicia.

Manoel Carlos, in VEJA RIO, 05/01/2005

Questão 01

Assinale a afirmação que tem base no texto.

A) Era desnecessária a explicação sobre o uso do
diminutivo na palavra livrinho, porque, em
português, não há outra conotação para o
diminutivo.

B) Após a leitura do livro e do depoimento do amigo,
o autor mostra-se ressentido com quem tem fobia
de coisas negativas.

C) Segundo o autor, a única forma de impedir que
desgraças aconteçam é mantendo o pensamento
positivo.

D) De acordo com a linha de pensamento do autor,
ninguém é totalmente pessimista, porque todos
têm direito à felicidade.

E) A felicidade encontra-se na simplicidade de
alguns momentos e é preciso identificá-los para
que possam ser desfrutados.

Questão 02

A que ditado ou expressão popular pode ser
relacionado o trecho abaixo?
“[...] Se agirmos assim, acreditando que a felicidade
existe e que, se é passageira, também a desgraça
tem seus dias contados [...]”

A) Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
B) Nada dura para sempre.
C) Rei morto, rei posto.
D) Quem meu filho beija, minha boca adoça.
E) Para o bom entendedor, meia palavra basta.
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Na frase: “[...] Pasmem. [...]” (parágrafo 1), o verbo se
encontra no:

A) presente do indicativo.
B) presente do subjuntivo.
C) futuro do presente do indicativo.
D) imperativo afirmativo.
E) futuro do subjuntivo.

Questão 03

Qual o significado da palavra destacada em: “ Mas
admiro os CÉTICOS e os cínicos, os de talento e
humor, como Drummond [...]”?

A) impressionáveis
B) indiferentes
C) descrentes
D) submissos
E) emotivos

[...]

Questão 04

Marque a opção que ind ica, cor re ta e
respectivamente, a classe gramatical a que
pertencem as palavras destacadas nos versos de
Drummond.

“... o amor é ISSO
QUE você está vendo:
hoje beija, amanhã não beija,
depois DE amanhã é domingo
e segunda-feira ninguém sabe O que será.”

A) pronome demonstrativo - pronome relativo -
preposição - pronome demonstrativo

B) pronome demonstrativo - conjunção - conjunção -
pronome pessoal

C) pronome possessivo - pronome relativo -
conjunção - pronome pessoal

D) conjunção - preposição - preposição - pronome
demonstrativo

E) pronome indefinido - conjunção - preposição -
pronome demonstrativo

Questão 05

Em: “ É medo DA ALEGRIA [...]”, o termo
destacado exerce a seguinte função sintática:

A) adjunto adverbial.
B) objeto indireto.
C) objeto direto.
D) adjunto adnominal.
E) complemento nominal.

[...]

Questão 06

Em: “[...] que é o medo mórbido do ato sexual, menos
estranha PORÉM que califobia, que é o pavor do
belo, do bonito [...]”, a conjunção destacada pode ser
substituída, sem alteração de sentido, por:

A) portanto.
B) logo.
C) por isso.
D) contudo.
E) porquanto.

Questão 07

A conjunção destacada abaixo inicia uma oração
subordinada classificada como:

“ COMO todos os meus prováveis leitores sabem e
o professor define, ‘fobias são medos irracionais,
mórbidos, de coisas (animadas ou inanimadas),
ideias ou situações’”.

A) adverbial causal.
B) adverbial consecutiva.
C) adverbial conformativa.
D) adjetiva restritiva.
E) adjetiva explicativa.

[...]

Questão 08

Em: “ No passado cometi o maior pecado que um
homem pode cometer: não fui feliz.”, o uso dos dois
pontos se justifica por:

A) introduzir fala de personagem.
B) anunciar um esclarecimento.
C) anunciar uma enumeração.
D) separar o sujeito do predicado.
E) separar o vocativo.

[...]

Questão 09
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Questão 11

Assinale a frase correta quanto à concordância
verbal.

A) Perdem-se muitos momentos de felicidade.
B) Precisam-se de momentos felizes.
C) Necessitam-se de alegria e atenção.
D) Assistem-se a muitas tristezas.
E) Acreditam-se em muitas coisas estranhas.

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

A) Devemos obedecer às leis da natureza.
B) Ninguém disse nada à ela.
C) Andar à pé espanta o desânimo.
D) De repente, ele começou à chorar.
E) Atravessamos a cidade de ponta à ponta.

Questão 10 Questão 14

A palavra destacada em: “[...] É medo da alegria, da
FELICIDADE. [...]” é formada pelo processo de:

A) composição por aglutinação.
B) composição por justaposição.
C) derivação parassintética.
D) derivação sufixal.
E) derivação prefixal.

Questão 12

Assinale a única opção que deve ser completada com
a primeira palavra entre parênteses.

A) Ele me estendeu a mão e fiquei satisfeito com o
______. (comprimento - cumprimento)

B) Seu nome saiu errado, portanto, precisamos
______ todo o documento. (retificar - ratificar)

C) Você assistiu a todo o ______? (conserto -
concerto)

D) O rapaz sempre agiu com muita ______.
(descrição - discrição)

E) Você não tem vergonha de ______ um amigo?
(dilatar - delatar)

Que figura de linguagem pode ser identificada no
trecho abaixo?
“Sei que existem muitas pessoas assim, que não
curtem os bons momentos, desconfiados de que
sejam uma armadilha. [...]”

A) Eufemismo.
B) Hipérbole.
C) Catacrese.
D) Metonímia.
E) Metáfora.

Questão 15

O mês de setembro de 2013 marcou o fechamento da
pista do aeroporto de uma cidade de Rondônia para
voos comerciais. O fechamento, que tem previsão
inicial de ser mantido por cerca de 60 dias, ocorreu no
município de:

A) Ji-Paraná.
B) Cacoal.
C) Vilhena.
D) Buritis.
E) Ariquemes.

Questão 16

Em agosto de 2013, ocorreu um incidente diplomático
envolvendo o Brasil e a Bolívia. O senador boliviano
Roger Pinto Molina, que estava asilado há um ano na
embaixada brasileira de La Paz, foi trazido para o
Brasil em um carro oficial brasileiro, sem a
autorização do governo boliviano. Após o episódio, o
Ministro das Relações Exteriores do Brasil foi
substituído. O nome do ministro que foi substituído é:

A) Paulo Bernardo.
B) Guido Mantega.
C) Joaquim Barbosa.
D) Antonio Patriota.
E) Aloizio Mercadante.

Questão 17

Questão 13

O prefixo da palavra destacada em: “[...] ‘fobias são
medos IRRACIONAIS’ [...]” significa:

A) inferioridade.
B) oposição.
C) negação.
D) abaixo de.
E) ao lado de.
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Questão 18

Em 2013, um país do Leste Europeu foi integrado à
União Europeia, bloco econômico formado por cerca
de 30 países do continente. Esse novo país
integrante da UE é:

A) Alemanha.
B) Canadá.
C) Espanha.
D) Austrália.
E) Croácia.

Questão 19

Em março de 2013, foi aprovada pelo CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica), a
fusão entre duas empresas aéreas brasileiras. A
fusão já havia sido anunciada em 2012, mas
precisava do aval desse conselho.As duas empresas
brasileiras que se uniram foram:

A) Azul e Trip.
B) Tam e Gol.
C) Vasp eAzul.
D) Trip e Tam.
E) Gol e Vasp.

Questão 21

Um assistente administrativo registrou, na tabela a
seguir, o número de filhos de um grupo de
funcionários.

De acordo com a tabela, a média aritmética, a moda e
a mediana do número de filhos, são respectivamente:

A) 1,72; 1 e 3.
B) 1; 1,72 e 2.
C) 1,72; 1 e 2.
D) 2; 1,68 e 1.
E) 1,78; 2 e 1.

Questão 22

Uma das viaturas de fiscalização do CREA-RO é um

automóvel flex que pode utilizar álcool, gasolina ou

uma mistura desses dois combustíveis.Acapacidade

do tanque dessa viatura é de 60 litros e o motorista

sempre abastece com de gasolina e de álcool

pagando os valores registrados na tabela a seguir.

De acordo com os dados anteriores, o valor gasto
para encher o tanque, que estava completamente
vazio, é:

A) R$ 146,00
B) R$ 160,00
C) R$ 174,00
D) R$ 180,00
E) R$ 210,00

Questão 20

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou em agosto de 2013 uma série de
dados, a partir das informações coletadas no Censo
de 2010. Um dos dados mais comentados é a
mudança na estrutura da população brasileira,
principalmente a diminuição do ritmo de crescimento.
O menor ritmo de crescimento populacional ocorre,
segundo o IBGE, pois:

A) a população brasileira está com menor
expectativa de vida.

B) a u m e n t o u a e n t r a d a d e i m i g r a n t e s
sul-americanos no país.

C) diminuiu a proporção de idosos na estrutura
populacional.

D) as regiões metropolitanas estão demasiadamente
inchadas.

E) a taxa de fecundidade vem diminuindo nas últimas
décadas.

MATEMÁTICA
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Questão 23

O Brasil possui 27 unidades federativas. O estado de
Rondônia, situado na Região Norte, faz fronteira com
o Amazonas, o Acre, o Mato Grosso do Sul e com a
República da Bolívia.
Um grupo de amigos resolveu visitar duas das quatro
regiões que fazem fronteira com o estado de
Rondônia. Sorteando dois nomes aleatoriamente, e
de uma única vez, a probabilidade de visitarem dois
estados brasileiros, é:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 25

Uma obra de aterro consumiu 14 mil metros cúbicos
de brita que foram transportadas em caminhões
basculantes com volume interno de 8 metros cúbicos.
O número mínimo de caminhões basculantes
utilizados foi:

A) 1 250
B) 1 480
C) 1 550
D) 1 675
E) 1 750

Questão 24

Rondônia apresenta aumento de recolhimento de
embalagens de agrotóxico.
O Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias de Agrotóxicos (InpEV) informou
que, entre janeiro e julho deste ano, foram recolhidos
136.104 quilos de embalagens vazias de agrotóxicos
em Rondônia. No mesmo período de 2012, foram
devolvidos 110.340 quilos de embalagens.
A expectativa é que a retirada de embalagens
vazias continua aumentando, acompanhando a
evolução da agricultura e contribuindo com a limpeza
do meio ambiente.

De acordo com o texto anterior e considerando linear
o crescimento do número de quilogramas de
embalagens vazias de agrotóxicos retiradas do meio
ambiente, determine o número de quilogramas
dessas embalagens, que serão retiradas no mesmo
período em 2016.

A) 207.963
B) 213.396
C) 279.636
D) 286.963
E) 316.796

Fonte: www.rondonia.ro.gov.br DECOM-Departamento de
Comunicação Social.

Questão 26

Dentre as opções que a tela de impressão de
aplicativos Microsoft Office oferece, NÃO existe uma
opção para:

A) visualizar, na tela do computador, como o
documento será impresso antes de imprimi-lo.

B) imprimir somente parte do documento.
C) informar o número de cópias que se deseja

imprimir.
D) alterar propriedades como tipo de papel que se

está utilizando.
E) ligar a impressora, caso a mesma esteja

desligada no momento da impressão.

INFORMÁTICA BÁSICA
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Questão 27

Observe o alinhamento horizontal das células A3, A4
e B5 da planilha Excel exibida abaixo.

Os ícones que correspondem ao alinhamento
horizontal das células A3, A4 e B5, respectivamente,
são:

A) , ,

B) , ,

C) , ,

D) , ,

E) , ,

Questão 28

No Internet Explorer, o ícone permite:

A) aumentar a exibição em uma página da web
(zoom).

B) reduzir a exibição em uma página da web.
C) adicionar uma página à lista de favoritos.
D) exibir sua Home Page.
E) atualizar o conteúdo de uma página.

Questão 29

Questão 30

Os recursos oferecidos pelo Windows XP, para
facilitar a organização, localização e o gerenciamento
de seus arquivos, são:

A) Painel de Controle e Gerenciador de Tarefas.
B) Área de Trabalho e Área de Notificação.
C) Pastas e subpastas.
D) Iniciar e FerramentasAdministrativas.
E) Agendador de Tarefas e Serviços.

Existem diversas maneiras de abrir um documento no
BrOffice Writer 3.0, EXCETO:

A) clicando no ícone no BrOffice Writer.
B) clicando no menuArquivo e selecionando a opção

“Abrir”, no BrOffice Writer.
C) utilizando a combinação de teclas CTRL + O no

BrOffice Writer.
D) com um duplo clique sobre o arquivo no Windows

Explorer.
E) com um clique sobre o arquivo no Windows

Explorer.

LEGISLAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA

Questão 31

Assinale a alternativa correta a respeito da
responsabilidade e autoria de projeto ou plano de
engenharia, arquitetura ou agronomia, consoante
disposições da Lei nº 5194/1966.

A) Não são admitidas alterações no plano ou projeto
original.

B) As alterações no plano ou projeto original podem
ser feitas por qualquer profissional de engenharia,
arquitetura ou agronomia, desde que habilitado e
registrado.

C) Os profissionais ou organizações de técnicos
especializados que colaboraram apenas em uma
parte do projeto não precisam assinar todos os
documentos a este relativos.

D) As alterações ou modificações do projeto ou plano
original poderão ser feitas por outro profissional
habilitado somente em caso de impedimento ou
recusa do autor a prestar sua colaboração
profissional, comprovada a solicitação.

E) O autor do projeto não tem poderes para exigir sua
fiel execução, tampouco fiscalizá-la, por se tratar
de nova etapa do processo de realização da obra,
não mais sob sua responsabilidade.
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Sobre o registro profissional no âmbito do CREA, é
correto afirmar que:

A) a carteira profissional para nenhum efeito substitui
o diploma, mas vale como identificação e tem fé
pública.

B) o profissional punido por falta de registro não pode
obter a carteira profissional, sem antes efetuar o
pagamento das multas em que houver incorrido.

C) os diplomados por escolas ou faculdades de
engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou
reconhecidas, cujos diplomas não tenham sido
registrados, não podem exercer as respectivas
profissões até que se dê o competente registro.

D) o profissional registrado em qualquer Conselho
Regional pode exercer sua atividade em outra
região, independentemente de novo registro ou
visto.

E) as atividades das sociedades devidamente
registradas não dependem do registro dos
profissionais do seu quadro técnico.

Questão 32

O profissional ou pessoa jurídica que deixar de
efetuar o pagamento da anuidade, a que estiver
sujeito, terá como consequência, sem prejuízo da
obrigatoriedade do pagamento da dívida:

A) o cancelamento automático do registro, desde
que a inadimplência supere 5 anos consecutivos.

B) a suspensão automática do registro, desde que a
inadimplência supere 5 anos consecutivos.

C) a suspensão automática do registro, desde que a
inadimplência supere 3 anos consecutivos.

D) o cancelamento automático do registro, desde
que a inadimplência supere 2 anos consecutivos.

E) a suspensão automática do registro, desde que a
inadimplência supere 2 anos consecutivos.

Questão 33

Assinale a alternativa correta a respeito do registro e
da baixa daAnotação de Responsabilidade Técnica.

A) A atividade profissional pode ser iniciada, mas
não concluída, sem o recolhimento do valor
da ART.

B) A baixa da ART exime o profissional das
responsabilidades administrativas.

C) O profissional com registro suspenso não pode
registrar ART, ao contrário do que ocorre com o
profissional cujo registro foi apenas interrompido.

D) A ART pode ser de coautoria, mas não de
corresponsabilidade.

E) O registro da ART se efetiva somente após o seu
cadastro no sistema eletrônico do CREA e
recolhimento do valor correspondente.

Questão 34

Será anulada a ART, por decisão da Câmara
Especializada relacionada à atividade desenvolvida,
quando:

A) caracterizada a apropriação de atividade técnica,
desenvolvida por outro profissional habilitado.

B) nenhuma das atividades técnicas descritas na
ART forem executadas.

C) verificada lacuna no preenchimento, erro ou
inexatidão, mesmo que sanável, de qualquer
dado daART.

D) o contrato não for executado.
E) indicar profissional que tenha falecido ou que teve

seu registro cancelado.

Questão 35

Sobre o Acervo Técnico Profissional previsto na
Resolução nº 1025/2009, é correto afirmar que:

A) constam do acervo técnico do profissional todas
as suasARTs, ainda que canceladas, baixadas ou
anuladas por qualquer motivo.

B) é vedada a emissão de CAT em nome de pessoa
jurídica.

C) a capacidade técnico profissional de uma pessoa
jurídica não guarda relação com os acervos
técnicos dos profissionais integrante de seu
quadro técnico.

D) não será emitida CAT parcial, relativa a período ou
número deARTs.

E) a CAT tem validade perpétua em todo o território
nacional.

Consoante previsto pela Resolução nº 1007/2003, o
registro profissional deve ser cancelado pelo CREA
em caso de:

A) má-conduta pública e escândalos praticados.
B) empréstimo do nome do profissional a pessoas

executoras de obras sem sua real participação.
C) continuação em atividade após suspenso do

exercício profissional.
D) autuação por exercício ilegal da profissão.
E) exercício de atividades no período de interrupção

do registro.

Questão 36

Questão 37
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Questão 38

A interrupção do registro profissional, nos termos da
Resolução nº 1007/2003:

A) é imposta como penalidade pelo CREA ao
profissional faltoso com suas obrigações ou com o
Código de Ética.

B) deve ser concedida a profissional inadimplente
junto ao CREA.

C) é faculdade do profissional, mas se sujeita a
de fe r imen to pe la respec t i va Câmara
Especializada do CREA.

D) é f a c u l d a d e d o p r o f i s s i o n a l , s e n d o
automaticamente concedido pelo órgão da
estrutura auxiliar do CREA.

E) é concedida por prazo determinado, ao longo do
qual fica isento o profissional do pagamento da
anuidade.

Questão 39

Assinale a alternativa correta acerca do registro de
pessoas jurídicas no CREA, conforme disposto na
Resolução nº 336/1989.

A) É vedado o enquadramento de pessoa jurídica,
simultaneamente, em mais de uma classe.

B) As empresas públicas e as sociedades de
economia mista devem ser dispensadas de
registro.

C) A atividade de pessoa jurídica, por mais de
180 dias, em região diferente daquela em que se
encontra registrada, obriga apenas ao visto do
registro na nova região.

D) Os Conselhos Regionais podem fixar casos de
dispensa de registro de pessoas jurídicas.

E) Os órgãos da administração direta, bem assim as
a u t a r q u i a s , d e v e m s e r r e g i s t r a d o s
obrigatoriamente na Classe C.

Questão 40

No processo administrativo de infração e aplicação
de penalidade perante os CREAs, regulado pela
Resolução nº 1008/2004, o desatendimento de
intimação, pelo autuado:

A) importa em presunção absoluta da verdade dos
fatos constantes da autuação.

B) enseja sua obrigatória condenação.
C) não autoriza seu julgamento à revelia.
D) importa na renúncia ao direito de impugnar a

autuação.
E) não dispensa sua notificação dos atos

processuais subsequentes.


