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Leia o texto abaixo para responder as questões de Nº 01 à 02. 
 

SOLIDÃO MATA TANTO QUANTO CIGARRO 
 

 
Não dá para viver sozinho. Faz tão mal à saúde quanto 

ser obeso ou fumar quase um maço de cigarro 

diariamente. Solidão é mortal, segundo a ciência. 

Pesquisadores da Universidade Brigham Young, nos 

Estados Unidos, avaliaram dados sobre estilo de 

vida e saúde de mais de três milhões de pessoas, todas 

com menos de 65 anos. E descobriram que viver isolado 

do mundo, sem contato com ninguém, aumenta em até 

32% o risco de morrer prematuramente. É tão perigoso 

quanto fumar 15 cigarros por dia ou 

ser alcoólatra ou obeso. 

É que manter contato com outras pessoas diminui o nível 

de cortisol, hormônio ligado ao estresse, no organismo. E 

menos estresse significa riscos menores de doenças 

cardíacas e derrame. 

“Precisamos começar a levar mais a sério nossos 

relacionamentos sociais. Os efeitos deles são 

comparados à obesidade, algo que consideramos muito 

sério à saúde”, explica Julianne Holt-Lunstand, uma das 

autoras da pesquisa. 

Pois é, leve a sério seus amigos – você deve muito a eles 

(e eles a você). Aproveite a deixa e marque logo 

aquele café. 
 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto, a solidão: 

a) Piora se a pessoa é fumante. 

b) Se agrava a partir dos 65 anos. 

c) Piora se você é obeso. 

d) Faz mal à saúde. 
 

QUESTÃO 02 
Segundo o texto as relações sociais: 

a) Aumentam os níveis de estresse. 

b) Pode levar à obesidade. 

c) São importantes para a saúde física e mental. 

d) Aumenta a solidão. 
 

QUESTÃO 03 

Classifique as orações abaixo e responda: 

A-Artigo Definido. 

B-Artigo Indefinido 

(  )I-Ela viu um arco-íris. 

(  )II-A educação é a saída para a exclusão social.  

(  )III-O artigo foi publicado. 

a) B-, A-, A. 

b) A-, B-, A. 

c) A-, A-, A. 

d) A-, B-, B. 
 

QUESTÃO 04 

Analise as palavras abaixo e coloque V para Verdadeiro 

e F para Falso: 

(  ) I-Pedreiro – Substantivo Abstrato / Homem – 

Substantivo Próprio; 

(  )II-Solidão – Substantivo Abstrato / Saúde – 

Substantivo  Concreto. 

(  )III-Morte – Substantivo Abstrato / Amizade – 

Substantivo Derivado. 

a) I- F ;  II-V;  III - F. 

b) I- V;II - F; III - V. 

c) I- F;II – F; III - V. 

d) I- V; II-V;III – V. 
 

QUESTÃO 05 
Analise a oração abaixo e classifique de acordo com 

a sintaxe de construção correspondente: 

“Na mesa, papeis e mais papeis”. 

a) Pleonasmo. 

b) Hipérbato. 

c) Elipse. 

d) Anacoluto. 
 

QUESTÃO 06 

Analise as informações abaixo e classifique de 

acordo com o Adjetivo correspondente: 

(  )I-Ela está tão triste quanto eu.  

(  )II-O texto é muito bom. 

(  )III-O cachorro é mais carinhoso do que o gato. 

(  )IV-Ela está tristíssima. 

A) Adjetivo com Grau Absoluto Analítico. 

B) Adjetivo com Grau Superlativo Absoluto Sintético. 

C) Adjetivo com Grau Comparativo de 

Superioridade. 

D) Adjetivo com Grau Comparativo de Igualdade. 

a) I-A; II-B; III-C; IV-D. 

b) I-D; II-A; III-C; IV-B. 

c) I-D; II-C; III-A; IV-B. 

d) I-C; II-B, III-D; IV-A. 
 

QUESTÃO 07 

Analise as informações abaixo e acordo com a 

Concordância Verbal e responda: 

I-Houveram muitos candidatos no concurso de 

ontem. 

II Faz dez anos que estou sozinha. 

III-Após a aula haverá debate. 

IV-Haviam meses que não conversávamos. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV 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 08 

Analise as frases abaixo e complete com o adverbio 

correspondente: 

(   ) I-Possivelmente ele não chegará a tempo. 

(   )II-Os amigos estão cada vez mais longe. 

(   ) III-Pacientemente, ela explicou novamente a 

lição. 

(   ) IV-Realmente foi feito um bom texto. 

(   ) V-Primeiramente, vamos ao teatro. 

A-Advérbio de afirmação. 

B-Advérbio de dúvida. 

C-Advérbio de modo. 

D-Advérbio de ordem. 

E-Advérbio de lugar. 

a) I-B; II-C-; III-E-; IV-A; V-D. 

b) I-B; II-E; III-C; -IV-A;  V-D. 

c) I-B-;II-C-; III-D; IV-A; V-E. 

d) I-A; II-B; III-C; IV –D; V-E. 
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QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa em que o Verbo morrer esteja na 

segunda pessoa do plural do Pretérito Imperfeito do 

modo Indicativo. 

a) Morrestes. 

b) Morrêreis. 

c) Morríeis. 

d) Morreríeis. 
 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa em que a frase esteja com os sinais 

de pontuação corretos. 

a) A fusão, portanto, é apenas o clímax de um processo 

de grave decadência ético-ideológica.  

b) A fusão portanto, é apenas o clímax de um processo 

de grave decadência ético-ideológica.  

c) A fusão, portanto: é apenas o clímax de um processo, 

de grave decadência, ético-ideológica.  

d) A fusão, portanto, é apenas o clímax: de um processo 

de grave, decadência ético-ideológica.  
 

QUESTÃO 11 
José deu ao seu amigo Fernando 45 das 60 figurinhas da 

Copa do Mundo. Quantos, por cento das figurinhas, José 

deu a ele? E com quantos por cento restou para José? 

a) José deu 65% das figurinhas que tinha e ficou com 

35%. 

b) José deu 70% das figurinhas que tinha e ficou com 

30%. 

c) José deu 75% das figurinhas que tinha e ficou com 

25%. 

d) José deu 80% das figurinhas que tinha e ficou com 

20%. 
 

QUESTÃO 12 
Se um terreno tem 16 metros de largura por 48 metros de 

comprimento. Logo a área desse terreno é de ______m². 

a) 576. 

b) 648. 

c) 768. 

d) 868. 
 

QUESTÃO 13 
Analise as informações abaixo e coloque V para 

Verdadeiro e F para Falso: 

(  )I- Um número é divisível por 9 se a soma dos seus 

algarismos é um número divisível por 9. 

(  )II- O número 45 é divisível por 7 pois é terminado em 5. 

(  )III- O número 7000 é divisível por 8, pois termina em 000. 

a) V-, F-, F. 

b) V-, F-, V. 

c) V-, V-, F. 

d) V-, V-, V. 
 

QUESTÃO 14 
21600 minutos equivale a ___ dias. 

a) 7. 

b) 10. 

c) 15. 

d) 18. 
 

QUESTÃO 15 
Se em 8 vagões de trem comportam 700 pessoas, 

precisaremos de ____ vagões para transportarem 2800 

pessoas. 

a) 12. 

b) 16. 

c) 28. 

d) 32. 
 

QUESTÃO 16 

Fernanda tem 1,70 m de altura e o afilhado dela tem 

85 cm de altura. A razão entre as alturas deles é de: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 
 

QUESTÃO 17 
Ao converter 9,9 metros em centímetros, teremos 

________ cm. 

a) 90. 

b) 99. 

c) 990. 

d) 999. 
 

QUESTÃO 18 
O dobro do triplo da metade do triplo da metade de 

380 é: 

a) 570. 

b) 855. 

c) 1710. 

d) 1955. 
 

QUESTÃO 19 
Sabemos que o perímetro de um terreno retangular é 

de 120 m, a largura é de 22 metros a menos que o 

comprimento. Logo, a área do terreno será de: 

a) 41m². 

b) 164 m². 

c) 389 m². 

d) 779 m². 
 

QUESTÃO 20 

Ao transformarmos 2.200 gramas para quilogramas, 

teremos, ___ Kg. 

a) 2. 

b) 2,2. 

c) 22. 

d) 22,200. 
 

QUESTÃO 21 
Analise as informações abaixo com relação à Ética e 

responda: 

I-A ética profissional é um conjunto de atitudes e 

valores positivos aplicados no ambiente de trabalho.  

II-A ética no ambiente de trabalho não é de 

fundamental importância para o bom 

funcionamento das atividades da empresa e das 

relações de trabalho entre os funcionários.  

III-A ética está diretamente conectada aos princípios 

que disciplinam, orientam ou mesmo distorcem o 

comportamento humano. 

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 22 
Em caso de desmaio é correto fazer,EXCETO: 

a) deite-a no chão, elevando as pernas em relação 

ao resto do corpo para facilitar a circulação de 

sangue para o cérebro. 

b) afrouxe as roupas da vítima e ventile o ambiente. 
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c)  ao recuperar a consciência ofereça um pouco de 

água com açúcar. 

d) sacudi-la e passar álcool nas narinas. 
 

QUESTÃO 23 
Analise as informações abaixo referentes às Relações 

Humanas no Trabalho: 

I-Dê atenção com quem fala com você. Evite 

interromper a palavra; espere sua vez. 

II-Sempre que precisar resolver algum problema faça sem 

procurar seu chefe imediato.  

III-Ter consciência das dificuldades e conflitos em grupos 

sociais. 

IV-Cuidar para não ferir o outro com reações agressivas – 

controlar emoções é fundamental. 

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

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

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

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 24 

Na última semana do mês de Abril, professores, foram 

massacrados, por agentes de segurança, porque, 

reivindicavam contra o que foi chamado de “Pacote de 

Maldades” do governo do PSDB, que pretende mudar as 

regras da Previdência de vários setores do serviço público 

do Estado ______________. 

a) de São Paulo. 

b) do Paraná. 

c) de Santa Catarina. 

d) de Minas Gerais. 
 

QUESTÃO 25 
As informações abaixo correspondem aos 

_____________________. 

I-Respeitar e cumprir a legislação (leis) do país;  

II-Respeitar os direitos dos outros cidadãos, sejam eles 

brasileiros ou estrangeiros; 

III-Tratar com respeito e solidariedade todos os cidadãos, 

principalmente os idosos, as crianças e as pessoas com 

deficiências físicas; 

IV-Proteger e educar, da melhor forma possível, os filhos e 

outras pessoas que dependem de nós; 

V-Colaborar para a preservação do patrimônio histórico-

cultural do Brasil; 

VI-Ter atitudes que ajudem na preservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais. 

a) Direitos do empregador. 

b) Direitos dos cidadãos. 

c) Direitos humanos. 

d) Deveres dos cidadãos. 
 

QUESTÃO 26 
A Palavra Carapicuíba, tem em seu significado todas as 

denominações abaixo, exceto: 

a) Pau Podre 

b) Cascudo 

c) Intérpreto 

d) Escamoso 
 

QUESTÃO 27 

Carapicuíba foi uma das 11 aldeias fundadas por:  

a) Padre José Bonifácio 

b) Padre Tomé de Souza 

c) Irmão Vicente Rodrigues 

d) Padre José de Anchieta 

QUESTÃO 28 
Carapicuíba passou a se tornar cidade, devido a 

emancipação de: 

a) São Paulo 

b) Barueri 

c) Osasco 

d) Embu das Artes 

 

QUESTÃO 29 
Carapicuíba faz parte da microrregião de : 

a) Jandira 

b) Osasco 

c) Santana de Parnaíba 

d) Cotia 
 

QUESTÃO 30 
O desenvolvimento da Cidade de Carapicuíba, 

iniciou-se a partir: 

a) Da vinda dos Jesuítas 

b) Da emancipação 

c) Da chegada da linha férrea 

d) Da urbanização rodoviária 
 

QUESTÃO 31 
Entre os diferentes fatores de vulnerabilidade 

incluem-se, por exemplo, os:  

I- Físicos: características da edificação; 

suscetibilidade; evidências de movimentação; 

etc. questões Sociais: gênero; idade; número de 

moradores na residência, etc.  

II- Econômicos: renda familiar; emprego formal ou 

informal; acesso a benefícios federais; etc.  

III- Ambientais: área desmatada; água tratada; lixo; 

etc.  

IV- Percepção de risco: conhecimento sobre os riscos 

a que estão expostos; conhece a coordenadoria 

municipal de defesa civil; já enfrentou desastres; 

etc.  

V- Educação: grau de escolaridade; alfabetização; 

etc.  

VI- Saúde: existência de doentes crônicos; acesso ao 

serviço de saúde; etc. 

a) I, III, IV e VI apenas são corretos. 

b) III, IV e V apenas são corretos. 

c) I e IV apenas são corretos. 

d) I, II, III, IV, V e VI são corretos. 
 

QUESTÃO 32 
Os desastres podem ser classificados quanto à, 

exceto:  

a) Origem; 

b) Interferência;  

c) Evolução;  

d) Intensidade. 
 

QUESTÃO 33 

Coloque V para verdadeiro e F para falso e assinale 

a alternativa correspondente: 

Dano é o resultado das perdas humanas, materiais 

ou ambientais infligidas às pessoas, comunidades, 

instituições, instalações e aos ecossistemas como 

consequência de um desastre. Os danos humanos 

são dimensionados em função do nível das pessoas 

afetadas pelos desastres, cabendo especificar o 

número de: 
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(  ) mortos;  

(  ) feridos;  

(  ) enfermos;  

(  ) desabrigados;  

(  ) desalojados;  

(  ) desaparecidos. 

a) V, F,F,V, V e F 

b) V, V,V,F, F e V 

c) F, F,F,V, V e F 

d) V, V,V,V, V e V 
 

QUESTÃO 34 

Os principais danos ambientais se referem à, exceto:  

a)contaminação e/ou poluição sonora;  

b) contaminação, poluição e/ou degradação do solo;  

c) degradação da biota e redução da biodiversidade;  

d) poluição do ar atmosférico 

 

QUESTÃO 35 
Os instrumentos de planejamento, baseados na 

participação social; do mapeamento e análise dos riscos; 

e da elaboração de propostas de intervenções estruturais 

e não estruturais; esses planos preveem ainda a 

realização de fóruns para capacitações comunitárias são 

denominados de: 

a) Plano emergencial de risco 

b) Plano Municipal de redução de risco 

c) Plano Intensivo de captação de catástrofe 

d) Plano Introdutório de erradicação de danos 
 

QUESTÃO 36 

O conjunto de ações desenvolvidas imediatamente após 

a ocorrência de desastre e caracterizadas por atividades 

de socorro e de assistência às populações vitimadas e de 

reabilitação do cenário do desastre, objetivando o 

restabelecimento das condições de normalidade e 

chamado de: 

a) Mitigação 

b) Resposta 

c) Prevenção 

d) Preparo 
 

QUESTÃO 37 

Rio divide o município de Carapicuíba: 

a) Rio Cotia 

b) Rio Tamanduateí 

c) Rio Paranápiacaba 

d) Rio Pinheiros 
 

QUESTÃO 38 
A população do município de Carapicuíba, de acordo 

com o último censo realizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, divulgado em 1º de dezembro 

de 2010, apresenta os seguintes dados: 

a) 369.908 habitantes 

b) 258.590 habitantes 

c) 217.438 habitantes 

d) 189.324 habitantes 
 

QUESTÃO 39 

Segundo o art. 3ª da lei Federal 12340/10 são elementos a 

serem considerados no Plano de Contingência de 

Proteção e Defesa Civil, a ser elaborado pelo 

Município:       

I - indicação das responsabilidades de cada órgão 

na gestão de desastres, especialmente quanto às 

ações de preparação, resposta e recuperação;  

II - definição dos sistemas de alerta a desastres, em 

articulação com o sistema de monitoramento, com 

especial atenção dos radioamadores; 

III - organização dos exercícios simulados, a serem 

realizados com a participação da população;       

IV - organização do sistema de atendimento 

emergencial à população, incluindo-se a localização 

das rotas de deslocamento e dos pontos seguros no 

momento do desastre, bem como dos pontos de 

abrigo após a ocorrência de desastre;  

a) I e II apenas são verdadeiros. 

b) III e IV apenas são verdadeiros. 

c) III apenas é verdadeiro. 

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

QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa correta em conformidade com 

o Decreto 7257/10: 

a) Ações de restabelecimento de serviços essenciais: 

ações de caráter definitivo destinadas a 

restabelecer o cenário destruído pelo desastre, 

como a reconstrução ou recuperação de 

unidades habitacionais, infraestrutura pública, 

sistema de abastecimento de água, açudes, 

pequenas barragens, estradas vicinais, prédios 

públicos e comunitários, cursos d'água, 

contenção de encostas, entre outras 

estabelecidas pelo Ministério da Integração 

Nacional;  

b) Ações de reconstrução: ações de caráter 

emergencial destinadas ao restabelecimento das 

condições de segurança e habitabilidade da área 

atingida pelo desastre, incluindo a desmontagem 

de edificações e de obras-de-arte com estruturas 

comprometidas, o suprimento e distribuição de 

energia elétrica, água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana, drenagem das águas 

pluviais, transporte coletivo, trafegabilidade, 

comunicações, abastecimento de água potável e 

desobstrução e remoção de escombros, entre 

outras estabelecidas pelo Ministério da Integração 

Nacional; 

c) Ações de assistência às vítimas: ações imediatas 

destinadas a garantir condições de incolumidade 

e cidadania aos atingidos, incluindo o 

fornecimento de água potável, a provisão e 

meios de preparação de alimentos, o suprimento 

de material de abrigamento, de vestuário, de 

limpeza e de higiene pessoal, a instalação de 

lavanderias, banheiros, o apoio logístico às 

equipes empenhadas no desenvolvimento dessas 

ações, a atenção integral à saúde, ao manejo de 

mortos, entre outras estabelecidas pelo Ministério 

da Integração Nacional; 

d) Ações de prevenção: ações imediatas de resposta 

aos desastres com o objetivo de socorrer a 

população atingida, incluindo a busca e 

salvamento, os primeiros-socorros, o atendimento 

pré-hospitalar e o atendimento médico e cirúrgico 

de urgência, entre outras estabelecidas pelo 

Ministério da Integração Nacional; 




