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Leia o texto abaixo para responder as questões de nº 01 e 02. 
 

 
QUESTÃO 01 
A tirinha tem como ideia central: 

a) Bagunça 

b) Brincadeira 

c) Cansaço 

d) Governo 
 

QUESTÃO 02 

A personagem ao responder a professora que não irá 

fazer absolutamente nada, faz uma analogia a: 

a) Aos governantes que não cumprem seu papel 

perante a sociedade. 

b) Ao respeito e obediência a professora. 

c) A cumplicidade com seus colegas 

d) Ao cansaço e desestimulação da sala de aula. 
 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que a frase tenha um 

Pronome Indefinido: 

a) Não sei se quero este livro. 

b) O meu amigo está apaixonado. 

c) Consegui o livro que tanto queria. 

d) Ninguém estudou para a prova. 
 

QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que o verbo “apaixonar” 

esteja na 2ª pessoa do plural do Pretérito Imperfeito do 

modo indicativo: 

a) Apaixonamos. 

b) Apaixonáveis. 

c) Apaixonastes. 

d) Apaixonais. 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa cuja palavra grifada não é 

considerada uma Preposição: 

a) “Assim, a Verdade percorria os confins da Terra” 

b) “lindas vestes da Parábola” 

c) “de repente, por  toda à parte” 

d) “Então a Verdade pôs algumas das lindas” 
 

QUESTÃO 06 

O dobro do triplo de 1260 é: 

a) 2.520. 

b) 3.780. 

c) 4.820. 

d) 7.560. 
 

QUESTÃO 07 

A razão entre 64 e 16 é: 

a) 2. 

b) 4. 

c) 6. 

d) 8. 

QUESTÃO 08 

Um vendedor de churros teve, no sábado, um 

prejuízo de R$ 127,00. No domingo, porém, teve um 

lucro de R$ 295,00. Esse fim de semana rendeu ao 

vendedor de churros: 

a) Prejuízo de R$ 168,00; 

b) Prejuízo de R$ 127,00; 

c) Lucro de R$ 168,00; 

d) Lucro de R$ 295,00. 
 

QUESTÃO 09 

Calcule: 

6 X = 300-30 

a) 270. 

b) 45. 

c) 30. 

d) 35. 
 

QUESTÃO 10 

Ricardo recebeu o salário no valor de R$ 1.500,00 e 

um adicional de 30% sobre 1/3 do salário dele. 

Quanto ele recebeu ao todo? 

a) R$ 1.650,00. 

b) R$ 2.000,00. 

c) R$ 2.100,00. 

d) R$ 2.150,00. 
 

QUESTÃO 11 

Respeito mútuo, justiça, diálogo e 

solidariedade, são princípios: 

a) Morais 

b) Religiosos 

c) Éticos 

d) Políticos 
 

QUESTÃO 12 

Não é considerada uma atitude ética no dia à 

dia: 

a) Educação. 

b) Cooperação e atitudes que visam à ajuda aos 

colegas de trabalho. 

c) Comprometimento. 

d) Busca de crescimento profissional sem levar em 

conta que algumas atitudes podem prejudicar 

outros colegas de trabalho. 
 

QUESTÃO 13 

A cidadania é o conjunto de direitos, estabelecidos 

da seguinte maneira: civis, políticos sociais. Pode-se 

entender como direitos civis, a afirmativa: 

a) Direitos de participação no governo 

b) Direito de participação na riqueza coletiva 

c) Direito ao salário 

d) Direitos fundamentais a vida 
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QUESTÃO 14 

Cidadania é a expressão concreta do exercício: 

a) Da democracia 

b) Da aristocracia 

c) Da ditadura 

d) Da anarquia 
 

QUESTÃO 15 

Sobre deveres do trabalhador, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

I- cumprir as regras de segurança e saúde no 

trabalho e as instruções dadas pelo empregador. 

II- realizar o trabalho com zelo e diligência. 

III- zelar pela sua segurança e saúde e por todos 

aqueles que podem ser afetados pelo seu trabalho. 

IV- utilizar corretamente máquinas, aparelhos, 

instrumentos, substâncias perigosas e outros 

equipamentos e meios colocados à sua disposição. 

a) Apenas as alternativas I, II, e IV estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas. 

d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 16 

Não é considerada uma postura positiva no trabalho: 

a) Criticar os colegas de trabalho ou culpar um 

subordinado pelas costas. 

b) Ser humilde, tolerante e flexível. 

c) Ser pontual. 

d) Respeitar a chefia. 
 

QUESTÃO 17 

Em acidentes que necessitem de prática de respiração 

boca a boca deve-se antes verificar se há obstrução 

das vias aéreas e proceder a desobstrução, aplicando 

as manobras para facilitar a ventilação, com a cabeça 

da vítima posicionada corretamente, é primordial: 

I- aperte as narinas do socorrido de modo a impedir a 

saída do ar. 

II- inspire profundamente. 

III- coloque sua boca sobre a boca do socorrido.  

IV- sopre dentro da boca do socorrido não deixando 

escapar o ar, e, ao mesmo tempo, afaste-se e 

inspire novamente e repita a operação. 

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

b) Todas as afirmativas estão corretas.  

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

d) Apenas as afirmativas I, e II estão corretas. 
 

QUESTÃO 18 

Analise as informações abaixo, referentes aos primeiros 

socorros e responda: 

I- Se a fratura for exposta, cubra o ferimento com gaze 

ou pano limpo. Em hipótese alguma tente realinhar o 

membro ou retornar o osso, isso pode agravar a 

situação; 

II- Imobilize a região lesada com tábua, papelão ou 

madeira, envolvendo uma faixa; 

III- Em caso de sangramento incessante (hemorragia), 

realize uma leve compressão com pano limpo. 

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 19 

A Confederação Brasileira de Ginástica vai investigar o 

caso dos três atletas da seleção que publicaram um 

vídeo na internet com injúrias raciais à um (a) 

companheiro (a) de equipe. O vídeo, publicado 

numa rede social e divulgado pelo jornal “O Globo”, 

rapidamente repercutiu de forma negativa. E os 

atletas gravaram um outro vídeo com pedido de 

desculpas com a presença do(a) próprio(a) Atleta. 

O(A) atleta que sofreu as ofensas foi: 

a) Dayne dos Santos 

b) Angelo Assunção 

c) Robson Nascimento 

d) Ana Paula Carvalho 
 

QUESTÃO 20 

Ela sofreu, sofreu durante 50 minutos na mão desses 

criminosos. É uma agressão assim, muito grande, muito 

grande”. O relato é da mãe de uma menina de 

apenas 12 anos de idade. Ela conta que a filha foi 

estuprada dentro da escola por três alunos. 

A notícia acima foi veiculada no último mês de maio, 

cujo fato ocorreu: 

a) Em São Paulo 

b) Em Santa Catarina 

c) Em Carapicuíba 

d) Manaus 
 

QUESTÃO 21 

Carapicuíba faz divisa com os seguintes municípios: 

a) Jandira, Cotia e Osasco. 

b) Embu das Artes, Cotia e Santana de Parnaíba. 

c) Jandira, Embu das Artes e Osasco. 

d) Santana de Parnaíba, Cotia e Osasco. 
 

QUESTÃO 22 

Carapicuíba passou a ser distrito policial no ano de: 

a) 1922 

b) 1928 

c) 1939 

d) 1951 
 

QUESTÃO 23 

O clima da cidade de Carapicuíba é: 

a) Tropical 

b) Subtropical 

c) Arido 

d) Semi-arido 
 

QUESTÃO 24 

Em 1965, Carapicuíba foi: 

a) Elevada ao distrito de Autarquia de Osasco. 

b) Elevada ao Distrito de Paz Cotia. 

c) Emancipada da Cidade de Barueri. 

d) Desmembrada do Município de São Paulo 
 

QUESTÃO 25 

Foram prefeitos de Carapicuíba, todos abaixo, 

exceto: 

a) Antônio Faustino dos Santos 

b) Amós Meucci 

c) Celso Magalhães 

d) Fuad Gabriel Chucre 
 

QUESTÃO 26 

Para tomar medidas preventivas e impedir que a 

dengue chegue até a sua cidade ou município, a 

melhor atitude é combater os focos de acúmulo de 
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água. Esses locais são propícios para a criação e 

reprodução do mosquito transmissor da dengue. Para 

prevenir a chegada da doença, marque quais são 

oscuidados importantes:  

I-Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de 

água. 

II-Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira 

sempre bem fechada. 

III- Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. 

IV- Lave com frequência, com água e sal, os recipientes 

utilizados para guardar sal, pelo menos uma vez por 

semana. 

a) I,II e III estão corretas 

b) I,II,IV estão corretas 

c) II,III,IV estão corretas 

d) apenas IV está correta 
 

QUESTÃO 27 

Os sintomas são: febre, dor de cabeça, calafrios, 

náuseas, vômito, dores no corpo, icterícia (a pele e os 

olhos ficam amarelos) e hemorragias (de gengivas, 

nariz, estômago, intestino e urina). Essa afirmação 

refere-se a: 

a) febre maculosa 

b) icterícia 

c) febre amarela 

d) dengue 
 

QUESTÃO 28 

A raiva é uma doença infecciosa aguda causada por 

um vírus, que acomete mamíferos, inclusive o homem. A 

doença é transmitida ao homem principalmente 

através da: 

a) mordedura de animais sadios 

b) mordedura de animais infectados 

c) mordedura de mosquito infectado 

d) mordedura de mosquito sadio 
 

QUESTÃO 29 

A febre maculosa brasileira (FMB) é uma doença 

infecciosa febril aguda, com elevada taxa de 

letalidade, adquirida pela picada do: 

a) cachorro 

b) gato 

c) carrapato 

d) morcego 
 

QUESTÃO 30 

Assinale a alternativa correta em relação aMálaria: 

a) é uma doença contagiosa, uma pessoa doente é 

capaz de transmitir a doença diretamente a outra 

pessoa 

b) é transmitida por vírus 

c) a melhor maneira de prevenção é a vacinação 

contra malária 

d) é transmitida através da picada da fêmea do 

mosquito Anopheles, infectada por Plasmodium 
 

QUESTÃO 31 

O que é a leishmaniose visceral? 

a) É uma doença infecciosa sistêmica, caracterizada 

por febre de curta duração, diminuição do fígado e 

baço (hepatoesplenomegalia), perda de peso, 

fraqueza, redução da força muscular, anemia e outras 

manifestações. 

b) É uma doença infecciosa sistêmica, 

caracterizada por febre de longa duração, 

diminuição do fígado e baço 

(hepatoesplenomegalia), aumento de peso, 

fraqueza, redução da força muscular, anemia e 

outras manifestações. 

c) É uma doença infecciosa sistêmica, 

caracterizada por febre de longa duração, 

aumento do fígado e baço 

(hepatoesplenomegalia), perda de peso, fraqueza, 

redução da força muscular, anemia e outras 

manifestações. 

d) É uma doença infecciosa dinâmica, 

caracterizada por febre de curta duração, 

aumento do fígado e baço 

(hepatoesplenomegalia), ganho de peso, fraqueza, 

redução da força muscular, anemia e outras 

manifestações. 
 

QUESTÃO 32 

Medidas ligadas ao meio ambiente: obras de 

saneamento básico (drenagem de águas paradas 

suspeitas de contaminação, rede de coleta e 

abastecimento de água, construção e 

manutenção de galerias de esgoto e águas 

pluviais, coleta e tratamento de lixo e esgotos, 

desassoreamento, limpeza e canalização de 

córregos), melhorias nas habitações humanas e o 

controle de roedores. Evitar o contato com água ou 

lama de enchentes e impedir que crianças nadem 

ou brinquem nessas águas. Pessoas que trabalham 

na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de 

esgoto devem usar botas e luvas de borracha (ou 

sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos 

pés). A água sanitária (hipoclorito de sódio a 2,5%) 

mata as  leptospiras e deve ser utilizada para 

desinfetar reservatórios de água: um litro de água 

sanitária para cada 1.000 litros de água do 

reservatório. Para limpeza e desinfecção de locais e 

objetos que entraram em contato com água ou 

lama contaminada: diluir um copo de água 

sanitária em um balde de 20 litros de água, 

deixando agir por 10 minutos. Todos esses métodos 

de prevenção refere-se a qual doença: 

a) leptospirose 

b) leishmaniose 

c) HIV 

d) hepatite C 
 

QUESTÃO 33 

O controle de roedores sinantrópicos se baseia, 

atualmente, no manejo integrado, isto é, no 

conhecimento de biologia, hábitos 

comportamentais, habilidades e capacidades 

físicas do roedor associado ao conhecimento do 

meio ambiente onde estão instalados. Desta forma, 

compreende um conjunto de ações voltadas ao 

roedor a ser combatido, mas também sobre o meio 

ambiente que o cerca, praticados de forma 

simultânea, permitindo o seu controle. Sobre as 

diferentes fases contidas no manejo integrado de 

roedores, a inspeção consiste em: 

a) inspecionar a área a ser controlada, buscando-

se levantar informações e dados a respeito da 
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situação encontrada, para melhor conhecer e orientar 

as medidas que virão à seguir. 

b) identificação da espécie, buscando-se levantar 

informações e dados a respeito da situação 

encontrada, para melhor conhecer e orientar as 

medidas que virão à seguir. 

c) impedir a proliferação dos roedores, buscando-se 

levantar informações e dados a respeito da situação 

encontrada, para melhor conhecer e orientar as 

medidas que virão à seguir. 

d) inspecionar a espécie e classifica-la, buscando-se 

levantar informações e dados a respeito da situação 

encontrada, para melhor conhecer e orientar as 

medidas que virão à seguir. 
 

QUESTÃO 34 

Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao 

Programa Nacional de Controle de Acidentes por 

Animais Peçonhentos: 

a) todo acidente por animal peçonhento atendido na 

Unidade de Saúde deve ser notificado 

b) os casos isolados requerem a investigação 

epidemiológica 

c) caso suspeito: paciente com queixa de acidente por 

animal peçonhento, podendo apresentar sinais ou 

sintomas de envenenamento, tendo trazido ou não o 

agente causador do acidente para identificação. 

d) caso confirmado: paciente com evidências clínicas 

de envenenamento, podendo ou não ter trazido o 

animal causador do acidente. 
 

QUESTÃO 35 

O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 

institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de 

gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de: 

a) promover inovações nos processos e instrumentos de 

gestão, visando alcançar menor eficiência e qualidade 

das respostas do Sistema Único de Saúde. 

b) desenvolver manuais nos processos e instrumentos de 

educação, visando alcançar maior eficiência e 

qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. 

c) promover inovações nos processos e instrumentos de 

gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade 

das respostas do Sistema Único de Saúde. 

d) desenvolver manuais nos processos e instrumentos de 

gestão, visando alcançar maior deficiência e qualidade 

das respostas do Sistema Único de Saúde. 
 

QUESTÃO 36 

Definir que o custeio das ações de saúde é de 

responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, 

observado o disposto na Constituição Federal e na Lei 

Orgânica do SUS. Os recursos federais destinados ao 

custeio de ações e serviços de saúde passam a ser 

organizados e transferidos na forma de blocos de 

financiamento. Os recursos federais para custeio de 

ações e serviços de saúde serão transferidos a: 

a)estados, distrito federal e municípios 

b) apenas aos Estados 

c) apenas aos Municípios 

d) rede privada de saúde 
 

QUESTÃO 37 

Princípios do SUS: São conceitos que orientam o SUS, 

previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 

e no artigo 7º do Capítulo II da Lei n.º 8.080/1990. 

Um desses princípios é a Equidade, que se define 

como: 

a) significa que o SUS deve atender a todos, sem 

distinções ou restrições, oferecendo toda a 

atenção necessária, sem qualquer custo. 

b) o SUS deve oferecer a atenção necessária à 

saúde da população, promovendo ações 

contínuas de prevenção e tratamento aos 

indivíduos e às comunidades, em quaisquer níveis 

de complexidade. 

c) é o processo de transferência de 

responsabilidades de gestão para os municípios, 

atendendo às determinações constitucionais e 

legais que embasam o SUS, definidor de atribuições 

comuns e competências específicas à União, aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 

d) o SUS deve disponibilizar recursos e serviços com 

justiça, de acordo com as necessidades de cada 

um, canalizando maior atenção aos que mais 

necessitam. 
 

QUESTÃO 38 

Prevenção de acidentes: Os acidentes podem 

matar e mutilar. Afetam todos os sectores da 

economia, mas o problema é particularmente 

grave nas pequenas e médias empresas. A causa 

maior de acidentes em todos os setores, são: 

a) Os escorregões, tropeções e quedas. 

b) Os ataque cardíacos. 

c) As perfurações com objetos pontiagudos. 

d) As queimaduras. 
 

QUESTÃO 39 

As queimaduras podem derivar de contatos com 

fogo, objetos quentes, água fervente ou vapor, 

com substâncias químicas, irradiações solar ou com 

choque elétrico. O que não fazer no atendimento 

imediato as vítimas: 

a) não toque na área afetada 

b) não fure as bolhas 

c) não use gelo no local 

d) no caso das roupas em chamas não cubra a 

pessoa com um tecido como cobertor. 
 

QUESTÃO 40 

Crianças pequenas podem, acidentalmente, 

introduzir objetos nas cavidades do corpo, em 

especial no nariz, boca e ouvidos. Estes objetos são, 

na maioria das vezes, peças de brinquedos, 

sementes, moedas, bolinhas de papel e grampos. 

Se houver asfixia, a vítima apresentará pele azulada 

e respiração difícil ou ausente. No caso de objetos 

engolidos, o que pode-se fazer até a chegada de 

ajuda especializada? 

a) tentar puxar pela garganta o objeto 

b) tentar tossir com força 

c) dar bastante líquido para engolir 

d) virar de ponta cabeça a criança 

 

 

 

 

 




