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

Pessoas feministas são mais felizes no amor 
Carol Castro 17 de janeiro de 2013 

 

 
 

Toma essa, Christian Grey. 

Psicólogos da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, 

conversaram com mais de 500 pessoas (homens e 

mulheres) para descobrir a relação entre feminismo e 

felicidade no amor. Entre eles, 242 ainda faziam 

faculdade, enquanto outros 289 eram um pouco mais 

velhos – média de 26 anos –, e namoravam há mais de 4 

anos. Os pesquisadores perguntaram a eles se 

simpatizavam com algumas ideias feministas, aprovavam 

mulheres que se dedicam à carreira e se o atual parceiro 

era machista ou não. Também contaram sobre 

a qualidade e estabilidade do namoro e satisfação 

sexual. 

E os feministas levaram a melhor em vários pontos. A vida 

sexual deles era muito mais saudável: eles se diziam mais 

felizes com sexo do que os casais com um pezinho 

no machismo. Além disso, os relacionamentos se 

mostravam muito mais estáveis. E isso valia para homens 

e mulheres feministas. De forma geral, pessoas favoráveis 

à igualdade entre os gêneros constroem namoros mais 

felizes do que os casais machistas. 

Os pesquisadores ainda não descobriram por que o 

feminismo pode melhor ar os relacionamentos. Mas 

desconfiam de alguns motivos. Por exemplo, homens 

feministas apoiam e entendem melhor suas namoradas. E 

quando se juntam a mulheres também feministas se 

livram da pressão de bancar todas as despesas do casal. 

Bem melhor assim. 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto: 

a) Todos os que foram pesquisados tinham curso superior. 

b) Os feministas tem uma relação mais feliz que os 

machistas. 

c) Os machistas são os mais compreensíveis nos namoros. 

d) Os feministas não apoiam a igualdade de gêneros. 

 

QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa em que a frase tenha um Pronome 

Relativo: 

a) A tese a qual defendo é muito coerente. 

b) Esse é meu ponto de vista. 

c) Eles são mais felizes. 

d) Quantos foram pesquisados? 

 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que a palavra seja 

proparoxítona: 

a) Vários. 

b) Psicólogos. 

c) Saudável. 

d) Também. 

 

 

QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que a palavra esteja 

com a separação silábica correta: 

a) Pes-qu-i-sado-res. 

b) Ma-ch-is-mo. 

c) Mu-lh-eres. 

d) I-gual-da-de. 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa em que a palavra esteja 

com a acentuação correta. 

a) Ínicio. 

b) Econômia. 

c) Vatapá. 

d) Agíl. 
 

QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa em que as palavras estejam 

com a mesma regra de acentuação: 

a) psicólogos– misógino – gêneros. 

b) específica – memória – típica. 

c) favoráveis– saudável – também. 

d) gêneros – média-vários. 
 

QUESTÃO 07 

O diminutivo de bigode: 

a) bigotinho. 

b) Bigodezinho 

c) Bigodito. 

d) Bigodaça. 
 

QUESTÃO 08 

O antônimo de recalque é: 

a) Contração. 

b) Ressentimento. 

c) Rancor. 

d) Plenitude. 
 

QUESTÃO 09 

Analise as informações abaixo e responda: 

I-A acentuação tônica implica na intensidade 

com que são pronunciadas as sílabas das 

palavras. Aquela que se dá de forma mais 

acentuada, conceitua-se como sílaba tônica. 

II- As demais, como são pronunciadas com menos 

intensidade, são denominadas de átonas.  

III-Os ditongos de pronúncia aberta "ei", "oi", que 

antes eram acentuados, perderam o acento de 

acordo com a nova regra.  

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. 
 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa em que a frase esteja com o 

uso da vírgula corretamente: 

a) As bebidas, para, a festa, você, trouxe? 

b) Os empregados, eu os contratei na semana 

passada. 

c) O importante, insistiam os psicólogos era, o 

respeito à vontade, alheia. 

d) Eu minha filha meu filho e meu marido 

respeitamos, outras, opiniões. 
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QUESTÃO 11 

A razão entre 192 e 48 é: 

a) 2. 

b) 4. 

c) 6. 

d) 8. 

 

QUESTÃO 12 

Três dias equivalem a _______ minutos. 

a) 4.320 

b) 5.250. 

c) 6.820 

d) 6.860. 

 

QUESTÃO 13 

Sete dias terão ______  segundos. 

a) 182.600. 

b) 302.400. 

c) 482.600. 

d) 604.800. 

 

QUESTÃO 14 

Ao transformar 9900 gramas em quilogramas, teremos: 

a) 9,9 kg. 

b) 99 kg. 

c) 999 kg. 

d) 9.900 kg. 
 

QUESTÃO 15 

Uma fábrica produz por dia o triplo do dobro da metade 

do triplo da metade de 2500 bolinhas de gude. Logo, a 

fábrica produz diariamente _________ bolinhas de gude. 

a) 8.250. 

b) 9.500. 

c) 11.250. 

d) 12.500. 

 

QUESTÃO 16 

Coloque  V para Verdadeiro e F para Falso: 

(  )I-Todos os números pares são divisíveis por 2. 

( )II-Um número será divisível por 8 quando todo número, 

cujo, os três últimos algarismos terminarem em 000 ou 

quando os três últimos algarismos for divisível por 8. 

( )III-Um número será divisível por 9 quando a soma de 

todos os algarismos também for divisível por 9. 

a) V-, F-, V. 

b) F-, V-, V. 

c) V-, V-, F. 

d) V-, V-, V. 

 

QUESTÃO 17 

Alice comprou um computador por R$ 2.880,00. A loja 

ofereceu um desconto de R$230,40. Com o desconto, ela 

resolveu dividir em 12 vezes, de _____________. 

a) R$ 198,96. 

b) R$ 220,00. 

c) R$ 220,80. 

d) R$ 222,80. 

 

QUESTÃO 18 

36 é divisível por______________________. 

a) 1, 2, 4, 6, 9, 12, e 36. 

b) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. 

c) 2, 3, 4, 6, 9, 12, e 36. 

d) 2, 3, 4, 6, 16, 18 e 36. 

 

QUESTÃO 19 

A metade da metade do triplo do dobro do triplo 

da metade de 360 é: 

a) 540. 

b) 810. 

c) 1080. 

d) 1620. 

 

QUESTÃO 20 

Uma caixa quadrada tem uma tampa, cuja, a 

lateral mede 11 cm, neste caso a superfície da 

tampa terá ___ cm². 

a) 22. 

b) 30,25. 

c) 60,5. 

d) 121. 

 

QUESTÃO 21 

A tecla F1 serve para: 

a) Exibir a Ajuda de um programa ou do Windows. 

b) Procurar um arquivo ou uma pasta. 

c) Equivaler ao botão direito do mouse. 

d) Atualizar a janela ativa. 

 

QUESTÃO 22 

O (A)______________ é um procedimento para se 

efetuar uma cópia de segurança das informações 

em um computador. 

a) Anti-spyware 

b) ScanDisk. 

c) Backup. 

d) Reset. 

 

QUESTÃO 23 

Ao acionar as teclas CTRL+SHIFT irá: 

a) desfazer uma função. 

b) fechar o item ativo ou sair do programa ativo. 

c) colar o item selecionado. 

d) criar um atalho para um item selecionado. 

 

QUESTÃO 24 

As teclas Alt + F4 serve para: 

a) Colar o item selecionado. 

b) Abrir o menu iniciar. 

c) Fechar o item ativo ou sair do programa ativo. 

d) Desfazer uma ação. 

 

QUESTÃO 25 

A cada _____________ , faça uma pausa e 

interrompa o uso do computador. 

a) 5 a 10 minutos. 

b) 10 a 15 minutos. 

c) 15 a 20 minutos. 

d) 25 a 40 minutos. 

 

QUESTÃO 26 

Os conceitos de ética, moral e cidadania no 

âmbito do trabalho e das organizações estão 
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interligados e são essenciais na formação do profissional. 

Eles são muito importantes para a construção de: 

a) relações formais mais técnicas. 

b) relações sociais mais humanitárias. 

c) relações burocráticas mais eficazes. 

d) relações estruturais mais normativas. 

 

QUESTÃO 27 

____________ indica caminhos para a procura e a prática 

de uma boa maneira de ser e de agir. 

a) Os dogmas. 

b) O comportamento. 

c) A ética. 

d) Os deveres do trabalhador. 

 

QUESTÃO 28 

Com relação aos Deveres dos Cidadãos NÃO é correto 

afirmar: 

I-Escolher através do voto, seus representantes. 

II-Proteger o patrimônio público e social do País. 

III-Cumprir as leis. 

IV-Cumprir e respeitar parcialmente os direitos sociais de 

outros. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 29 

As afirmativas abaixo são: 

I-Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade; 

II-Direito à educação, saúde, moradia, trabalho e lazer; 

III-Proteção à maternidade e à infância; 

IV-Liberdade de manifestação de pensamento, sendo 

vedado o anonimato; 

V-Seguir a crença religiosa que desejar; 

VI-Exercer a profissão que quiser, respeitando as 

exigências relacionadas às qualificações profissionais; 

VII-Não ser tratado de forma desumana ou degradante. 

Não ser submetido a atos de tortura física, psicológica ou 

de qualquer outra natureza. 

a) Deveres religiosos. 

b) Direitos morais. 

c) Deveres dos cidadãos. 

d) Direitos dos cidadãos. 

 

QUESTÃO 30 

Na semana do dia 16/07/2015, o Deputado e Presidente 

da Câmara ______________cujo, currículo, é manchado 

por suspeitas de corrupção desde sua atuação no 

governo Collor e no governo da família Garotinho, no Rio 

de Janeiro, foi novamente citado por corrupção, na  

Operação Lava Jato. Assim que foi citado, aliados, como 

o Presidente do PSDB, Aécio Neves, resolveram não 

comentar nada a respeito. 

a) Michel Temer. 

b) José Sarney. 

c) Eduardo Cunha. 

d) Aloizio Mercadante. 
 

 

QUESTÃO 31 

O objetivo da topografia é: 

a) estudar uma área delimitada, com a finalidade 

de conhecer sua forma quanto ao contorno e 

relevo e sua orientação, sem levar em conta a 

curvatura da terra. 

b) distribuir os fenômenos físicos na superfície 

terrestre. 

c) alterar uma área delimitada, com a finalidade 

de conhecer sua forma quanto ao relevo e sua 

orientação, levando em conta a ruptura da 

terra. 

d) elaborar mapas e cartas com base em 

visualização. 
 

QUESTÃO 32 

O dispositivo que visa fornecer o maior número 

possível de informações da superfície 

representada para efeitos de estudo, 

planejamento e viabilização de projetos, e através 

dele se realiza estudos para se determinar a 

economia mais apropriada para a região é 

denominado de: 

a) planta planialtimétrica. 

b) planta altimetria. 

c) planta ouricular. 

d) planta simétrica. 
 

QUESTÃO 33 

Alguns cuidados que devem ser observados na 

utilização dos instrumentos topográficos, exceto: 

a) Ao conduzir o instrumento no estojo dentro de 

automóveis de preferência este deve estar 

sobre o colo do carona.  

b) Tirar do armário o estojo fechado com o 

instrumento dentro.   

c) Durante a realização dos trabalhos 

topográficos, no transporte manual, o 

instrumento deverá ser carregado montado 

sobre o tripé e com inclinação superior a 60˚ 

com o zênite. 

d) Ao colocar o instrumento sobre o tripé deve-se 

fixar imediatamente a base nivelante na 

plataforma. 
 

QUESTÃO 34 

A “Escala” é utilizada, principalmente, para fins de 

acompanhamento de ampliações ou reduções 

de plantas ou cartas topográficas. Dependendo 

da escala, a denominação da representação 

muda para planta, carta ou mapa. Em sua 

aplicação as escalas mais utilizadas para cartas 

de municípios são: 

a) 1:5.000 e 1: 1:1.000 

b) 1: 500 e 1: 2.000 

c) 1: 100 e 1:200 

d) 1: 50.000 e 1: 100.000 
 

QUESTÃO 35 

Depressões são as superfícies nas quais as curvas 

de nível: 

a) de maior valor envolvem as de menor valor  

b) de menor valor envolvem as de maior valor  

c) de maior valor envolvem as de maior valor  

d) de menor valor envolvem as de menor valor  
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QUESTÃO 36 

Nivelamento em que as distâncias são obtidas 

taqueometricamente e a altura do sinal visado é obtida 

pela visada do fio médio do retículo da luneta do 

teodolito sobre uma mira colocada verticalmente no 

ponto cuja diferença de nível em relação à estação do 

teodolito é objeto de determinação. 

a) Trigonométrico 

b) Multiométrico 

c) Biométrio 

d) Escalonografia. 

 

QUESTÃO 37 

Qual é a medida do MR ( módulo de referência), para 

projeção de cadeira de rodas motorizada ou não? 

Assinale a alternativa correta. 

a) 0,80 m x 0,80 m 

b) 0,80 m x 1,00 m 

c) 1,20 m x 1,00 m 

d) 0,80 m x 1,20 m 
 

QUESTÃO 38 

Planta que demonstra  onde o terreno da construção 

está situada no quarteirão, bairro, rua, ou até cidade, 

sempre mostrando quando possível um ou mais pontos 

de referência. 

a) Pontuação. 

b) Locomoção. 

c) Situação. 

d) Locação. 
 

QUESTÃO 39 

O desenho da planta de cobertura é uma composição 

de traços que delimitam o encontro dos diversos 

elementos que o compõem. Os principais elementos são: 

I - Beiral: é o limite externo do telhado que se projeta 

além do perímetro da edificação; 

II - Cumeeira: linha que se forma do encontro dos panos 

do telhado no topo da inclinação; 

III - Rincão: linha que representa o encontro inferior dos 

panos de telhado, onde se recolhem as águas; 

IV - Espigão: une cumeeiras em diferentes alturas. 

a) I e II apenas são verdadeiros 

b) II apenas é verdadeiro 

c) III e IV apenas são verdadeiros 

d) I, II, III e IV são verdadeiros. 
 

QUESTÃO 40 

A NBR 9050/04 define que a largura para deslocamento 

em linha reta de pessoas em cadeira de rodas, quando 

somente há uma pessoa em sua cadeira, deverá ser no 

mínimo: 

a) 0,60 cm 

b) 0,70 cm 

c) 0,80 cm 

d) 0,90 cm 




