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Leia o texto abaixo para responder a questão de Nº 01. 

Pessoas preconceituosas morrem mais cedo 
 

POR Carol Castro  

ATUALIZADO EM 18/03/2014 

 

 
O mundo às vezes até que é justo. 

Pesquisadores da Universidade Columbia analisaram 

dados sobre orientação sexual e atitudes homofóbicas 

 de mais de 20 mil heterossexuais, coletados ao longo de 

20 anos. Eles mediram o grau de preconceito com 

perguntas como “você acha que gays deveriam ser 

permitidos a ensinar em colégios públicos?” ou 

“casamento entre pessoas do mesmo sexo é moralmente 

errado?”. 

Durante os 20 anos, mais de 4 mil entrevistados morreram. 

E o risco era maior entre os homofóbicos. O pessoal sem 

preconceito vivia, em média, 2,5 anos a mais que os 

outros. 

O estudo não investigou por qual motivo os homofóbicos 

morrem mais cedo.  Mas suspeita-se que seja pela 

mesma razão que, segundo outra pesquisa, 

pessoas racistas também correm mais riscos de morrer. É 

culpa do estresse: o nível de cortisol aumenta quando 

elas interagem com negros. E estresse crônico pode 

desencadear uma série de doenças. 

Viu, só. Pela sua vida é bom se livrar logo de 

preconceitos. 

 

QUESTÃO 01 
De acordo com o texto: 

a) Quem é estressado não é homofóbico. 

b) A homofobia é defendida pelos pesquisadores. 

c) Quem tem menos preconceito tem mais estresse. 

d) Quem não tem preconceito vive mais. 

 

QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa em que a frase seja composta por 

Perífrase: 

a) A asa da xícara quebrou. 

b) A Cidade Maravilhosa realmente é bela. 

c) Ele deu um grito áspero com os jogadores. 

d) Quando uma porta se fecha outra se abre. 

 

QUESTÃO 03 
Na oração "Todos podemos viver harmoniosamente se 

não houver preconceito", a palavra destacada pode ser 

classificada como: 

a) advérbio de modo. 

b) conjunção condicional. 

c) advérbio de intensidade. 

d) conjunção concessiva. 

 

QUESTÃO 04 
Assinale a alternativa em que a palavra muito seja um 

pronome indefinido: 

a) Naquela manifestação não havia muito 

homofóbico. 

b) A comida estava muito fria. 

c) Bárbara ficou muito cansada com a viagem. 

d) Ele ficou muito triste com o resultado da Prova. 

 

QUESTÃO 05 
A palavra homofobia é uma: 

a) perífrase. 

b) síntese. 

c) justaposição. 

d) aglutinação. 

 

QUESTÃO 06 
Qual das frases abaixo não é composta por dois 

Advérbios? 

a) Aqui é bem melhor nas tardes de sol. 

b) Primeiramente, eu jamais apoiaria pessoas 

preconceituosas. 

c)  O show realmente esteve melhor ontem à tarde. 

d) Ele não entendeu o que aconteceu. 

 

QUESTÃO 07 
Não existe amor em SP  

Um labirinto místico  

Onde os grafites gritam  

Não dá pra descrever  

Numa linda frase  

De um postal tão doce  

Cuidado com doce  

São Paulo é um buquê  
                     Não existe amor em SP- Criolo 

A palavra grifada na estrofe da música acima é: 

a) Adjetivo. 

b) Substantivo comum. 

c) Substantivo coletivo. 

d) Substantivo primitivo. 

 

QUESTÃO 08 
Quadruplo e tríplice são numerais _________________. 

a) Multiplicativo e cardinal. 

b) Ambos cardinais. 

c) Ordinal e cardinal. 

d) Ambos multiplicativos. 

 

QUESTÃO 09 
Na frase: E estresse crônico pode desencadear uma 

série de doenças. O verbo destacado está no: 

a) Futuro do subjuntivo. 

b) Pretérito mais que perfeito 

c) Infinitivo. 

d) Pretérito Perfeito. 

 

QUESTÃO 10 
Assinale a alternativa em que a frase contenha o 

Adjetivo Superlativo Analítico: 

a) Ele é muito simpático. 

b) O passeio foi extremamente gostoso. 

c) O respeito é importantíssimo para a saúde. 

d) Essa reportagem é melhor do que a do mês 

anterior. 

http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/author/carolcastro/
http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2013.301678
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QUESTÃO 11 
Qual a razão entre o triplo da metade 180 e a metade do 

triplo de 60? 

a) 3. 

b) 6. 

c) 9. 

d) 12. 

 

QUESTÃO 12 
Qual a área do terreno sendo que o perímetro do terreno 

(retangular) mede 160 metros e a largura é de 40 metros 

a menos que o  seu comprimento? 

a)  240 m². 

b)  600 m². 

c) 1100m² 

d) 1200m². 

 

QUESTÃO 13 
Cláudio emprestou R$ 560,00 dos R$ 2.800,00 que ele 

recebeu de salário. Logo, ele emprestou ___ do valor total 

recebido.   

a) 15%. 

b) 20%. 

c) 25%. 

d) 30%. 

 

QUESTÃO 14 
96 horas tem __________________. 

a) 286.200 segundos. 

b) 312.000 segundos. 

c) 345.600 segundos. 

d) 354.600 segundos. 
 

QUESTÃO 15 

Ao passar 340 metros em centímetros, teremos: 

a) 3.400 cm. 

b) 34.000 cm. 

c) 340.000 cm. 

d) 3.400.000 cm. 

 

QUESTÃO 16 
Binha leva três horas para chegar em outra cidade numa 

velocidade de 90 km/h. Se ela fizer o mesmo percurso a 

120 km/h, ela levará quanto tempo? 

a) A 120km/h estima-se que o trajeto seja feito em uma 

hora e quarenta e cinco minutos. 

b) A 120km/h estima-se que o trajeto seja feito em duas 

horas e vinte e cinco minutos. 

c) A 120km/h estima-se que o trajeto seja feito em duas 

horas e meia. 

d) A 120km/h estima-se que o trajeto seja feito em duas 

horas e quarenta e cinco minutos. 

 

QUESTÃO 17 
Um número é divisível por 4 quando termina em: 

a) 00 ou quando o número formado pelos dois últimos 

algarismos da esquerda for divisível por 4. 

b) 00 ou quando o número formado pelos três últimos 

algarismos da direita for divisível por 4. 

c) 00 ou quando o número formado pelos dois 

últimos algarismos da direita for divisível por 4. 

d) 00 ou quando o número formado pelos três últimos 

algarismos da esquerda for divisível por 4. 

 

QUESTÃO 18 
Pedro tem na poupança R$ 5.831,00 e Selma tem R$ 

6.860,00. Logo, é correto afirmar que: 

a) Juntos eles têm R$ 12.690,00. 

b) Pedro tem 16% a menos que Selma. 

c) Selma tem R$ 1029,00 a mais. 

d) Pedro tem ¼  a menos que Selma.  

 

QUESTÃO 19 
A medida da base de um paralelogramo é de 14,9 

dm tendo como a medida da altura de 6,3 dm, logo, 

terá uma área de _______ dm². 

a) 13,3 

b) 21,2. 

c) 77,69. 

d) 93,87. 

 

QUESTÃO 20 
Ao transformar 18/1000 em números decimais 

teremos: 

a) 0,18. 

b) 0,018. 

c) 0,0018. 

d) 00,018. 

 

QUESTÃO 21 
 ____________ é um tipo de memória que permite a 

leitura e a escrita, utilizada como memória 

primária em sistemas eletrônicos digitais. 

a) ROM. 

b) Memória principal. 

c) RAM. 

d) Memória secundária. 
 

QUESTÃO 22 
Ao acionar as teclas Alt+Tab irá: 

a) Alternar entre janelas abertas. 

b) Copiar um item selecionado. 

c) Desfazer uma ação. 

d) Refazer o que acabei de desfazer. 
 

QUESTÃO 23 
Analise as informações abaixo com relação à Barra 

de Ferramentas e responda: 

I-é um conjunto de ícones utilizados para substituir 

comandos do Word.  

II-Implica em ativar rapidamente comandos 

simplesmente pressionando o ícone 

correspondente, ou seja, cada ícone corresponde 

a um comando. 

III- Podem ser redesenhadas, retiradas e movidas. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_(computador)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_prim%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_prim%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_prim%C3%A1ria
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QUESTÃO 24 
É uma rede em escala mundial composta de milhões de 

computadores. Oferece aos usuários um conjunto de 

serviços de transporte de informação, pesquisa e 

armazenamento com um bom tempo de resposta e alto 

nível de interatividade. Estamos falando ____________. 

a) do Software. 

b) da Internet. 

c) do Processador de Dados. 

d) da Intranet. 

 

QUESTÃO 25 
É a parte física da máquina, formada por componentes 

eletrônicos como peças, fios e chips. Podemos citar 

como exemplos de itens que fazem parte desta 

categoria o monitor, o teclado, o microprocessador, 

entre outros.  

a) hardware. 

b) software. 

c) PC. 

d) microprocessador. 

 

QUESTÃO 26 
Com relação às relações humanas toda e qualquer 

pessoa, é digna e merecedora de respeito. Portanto, não 

importa gênero, idade, cultura, sua etnia, religião, classe 

social, grau de instrução, etc. Nenhum desses critérios 

aumenta ou diminui a dignidade de uma pessoa, e quem 

não respeita esses critérios demonstra desinformação e 

____________. 

a) equilíbrio. 

b) preconceito. 

c) relação mais harmônica com o próximo. 

d) respeito. 

 

QUESTÃO 27 
O exercício da cidadania passa necessariamente pela 

________________ e respeito ao bem comum, dentro das 

bases constitucionais. 

a) solidariedade 

b) autoridade. 

c) subordinação. 

d) desobediência. 

 

QUESTÃO 28 
A ética é construída por uma sociedade com base nos 

valores: 

a) históricos e estéticos. 

b) históricos e religiosos. 

c) religiosos e culturais. 

d) históricos e culturais. 

 

QUESTÃO 29 
Autor de um relatório em que aponta irregularidades nas 

contas do Governo Federal em 2014, inclusive, as 

chamadas 'pedaladas fiscais', e por isso visto com bons 

olhos pela oposição, o ministro Augusto Nardes, do 

______________________,também, teve o nome envolvido 

em denúncias de propina em obras públicas em 

documentos apreendidos com executivos da Camargo 

Corrêa.  

a) Tribunal de Contas do Estado (TCE). 

b) Superior Tribunal Federal (STF). 

c) Banco Central (BC). 

d) Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

QUESTÃO 30 
Em caso de choque elétrico os primeiros socorros 

devem ser, EXCETO: 

a) Sentar a vítima. No caso de a vítima estar 

inconsciente, ou se estiver consciente, mas 

sangrando pela boca ou nariz, sentá-la na 

posição lateral de segurança (PLS). 

b) Afrouxar as roupas da vítima no pescoço, peito e 

cintura e, em seguida, verificar se há presença de 

prótese dentária, objetos ou alimento na boca e 

os retirar. 

c) Os membros inferiores devem ficar elevados em 

relação ao corpo. Isto pode ser feito colocando-

os sobre uma almofada, cobertor dobrado ou 

qualquer outro objeto. Este procedimento deve 

ser feito apenas se não houver fraturas desses 

membros; ele serve para melhorar o retorno 

sanguíneo e levar o máximo de oxigênio ao 

cérebro.  

d) Não erguer os membros inferiores da vítima a mais 

de 30 cm do solo. No caso de ferimentos no tórax 

que dificultem a respiração ou de ferimento na 

cabeça, os membros inferiores não devem ser 

elevados. 

  
QUESTÃO 31 

São características básicas do auto de infração, 

exceto: 

a) O preenchimento tem de ser completo, em todos 

os espaços pertinentes, de forma legível, sem 

ressalvas e rasuras. 

b) A descrição da infração deve ser clara, relatando 

a falta cometida e a fonte de onde foram 

extraídos os valores decorrentes. 

c) Mencionar claramente a capitulação da 

legislação que deu origem à infração. 

d) A assinatura de recebimento deverá ser 

exclusivamente do representante oficial ou legal 

do contribuinte, inclusive empregados subalternos 

mesmo sem representatividade. 

 
QUESTÃO 32 
O dono de um mercado resolveu colocar à vista do 

público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a 

evolução do total de vendas (em Reais) de 

refrigerantes ao longo do ano de 2011. 

 

 
De acordo com o gráfico, os meses em que 

ocorreram, respectivamente, a maior e a menor 

venda absolutas de refrigerantes em 2011 foram: 
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a) junho e agosto 

b) fevereiro e maio. 

c) setembro e julho. 

d) maio e novembro. 

 

QUESTÃO 33 
As aplicações de vazão são amplas, desde as mais 

simples como a medição de vazão de água em estações 

de tratamento e residências, até medição de gases 

industriais e combustíveis, passando por medições mais 

complexas. A escolha correta de um determinado 

instrumento para medição de vazão depende de vários 

fatores. Dentre estes, pode-se destacar: 

I -  Exatidão desejada para a medição 

II -  Tipo de fluido: líquido ou gás, limpo ou sujo, número 

de fases, 

condutividade elétrica, transparência, etc. 

III -  Condições termodinâmicas: por exemplo,  níveis de 

pressão e temperatura nos quais o 

medidor deve atuar. 

a) I apenas está correta 

b) II apenas está correta 

c) III apenas está correta 

d) I, II e III estão corretas 

 

QUESTÃO 34 
Instrumento utilizado para medição de pressão. 

a) Paquímetro 

b) Altímetro 

c) Manômetro 

d) Estetoscópio 

 

QUESTÃO 35 
A tensão elétrica é uma diferença entre o potencial 

elétrico de dois pontos. A tensão pode ser continua, que 

quer dizer: 

a) que esta não muda de polaridade com o passar do 

tempo. 

b) que esta muda de polaridade com o passar do 

tempo. 

c) que esta não muda de carga com o passar da 

polaridade. 

d) que esta muda de carga com o passar da polaridade. 

 

QUESTÃO 36 
O conjunto de recursos humanos, financeiros e materiais, 

que juntos buscam realizar um mesmo objetivo é 

denominado de: 

a) Coeficiente. 

b) Ordenamento 

c) Organização. 

d) Comercialização. 

 

QUESTÃO 37 
A Função administrativa que determina 

antecipadamente os objetivos a alcançar e o que deve 

ser feito para alcançá-los é denominada de: 

a) Exemplificação 

b) Coordenação 

c) Conflito 

d) Planejamento 

 

QUESTÃO 38 
Os Hidrômetros contadores de água são classificados 

metrologicamente de acordo com a vazão mínima e 

a vazão de transição. Quanto menores elas forem: 

a) mais sensível, e portanto mais eficiente, será o 

medidor 

b) menos sensível, e portanto mais eficiente, será o 

medidor 

c) mais sensível, e portanto menos eficiente, será o 

medidor 

d) menos sensível, e portanto menos eficiente, será o 

medidor. 

 

QUESTÃO 39 
Sobre a leitura do hidrômetro, é incorreto afirmar: 

a) A diferença entre a leitura atual e a leitura anterior 

indica o seu consumo em metros cúbicos; 

b) Cada metro cúbico (m³), corresponde a 10.000 

litros; 

c) Toda vez que abrir a torneira, o chuveiro ou der 

descarga, o hidrômetro entra em ação. 

d) O acesso a ele deve estar sempre livre para 

facilitar o trabalho. 

 

QUESTÃO 40 
Turbo máquina utilizada para bombear líquidos 

elevando, pressurizando e transferindo-os de um 

local para outro, sendo utilizada no saneamento 

básico, na irrigação de lavouras, nos edifícios 

residenciais e na indústria em geral: 

a) Bomba pneumática 

b) Bomba centrífuga 

c) Bomba hidráulica 

d) Bomba ionizante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




