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Leia o texto abaixo para responder as questões de nº 

01 À 10. 

 

 
 

GRITAR ALIVIA A DOR 

 

Pode soltar o gogó, amigo. 

Pesquisadores da Universidade Nacional de 

Singapura pediram a 55 estudantes para enfiarem a 

mão numa água bem gelada. Havia algumas regras: 

algumas vezes eles poderiam gritar de dor, outras 

teriam de ficar sentados passivamente, ou apertar 

um botão, ou ouvir a própria voz (ou a de outra 

pessoa) ao expressar dor. 

Quando tiveram de ficar sentados, os participantes 

aguentaram segurar a mão dentro da água por 24 

segundos. O tempo recorde aconteceu quando 

puderam soltar um grito leve de dor: a média com a 

mão submersa subiu para 31 segundos. 

Uma possível explicação é que, ao gritar, seu cérebro 

tem menos espaço para assimilar a dor. É como se os 

dois estímulos (o grito e a dor) competissem pela 

atenção dele – aí a percepção da dor diminui. 

Aprendeu? Pode tirar esse grito contido da garganta. 

 

QUESTÃO 01 

O texto acima pode ser considerado um: 

a) Texto poético 

b) Texto dissertativo 

c) Texto narrativo 

d) Texto subordinado 

 

QUESTÃO 02 

A ideia central do texto é: 

a) Que deve-se tirar o grito da garganta. 

b) Que a dor em excesso causa gritos. 

c) Que quando se grita em determinada situação, a 

dor pode sofre uma diminuição. 

d) Que em 24 segundos, a dor desaparece quando 

se grita. 

 

QUESTÃO 03 

A explicação lógica para a pesquisa estava 

fundamentada no grito, cuja explicação para 

assimilar a dor esta contida: 

a) Na garganta 

b) Na própria dor 

c) No tempo em que a dor resiste 

d) No espaço do cérebro 

QUESTÃO 04 

Para os pesquisadores, a percepção da dor 

diminui porque: 

a) O tempo durante um grito é leve. 

b) Devido as mãos dos estudantes estarem 

submersas na água fria. 

c) O estmulo grito e dor, competem pela 

atenção do cérebro. 

d) Devido a força emitida na garganta ao 

propagar o grito. 

 

QUESTÃO 05 

Sobre a pesquisa, é incorreto afirmar: 

a) A água utilizada na pesquisa estava muito 

gelada. 

b) O tempo de duração das mãos submersas 

diminuiu quando os estudantes ficaram 

sentados. 

c) Era permitido gritar de dor, por algumas vezes. 

d) Os estudantes deveriam escolher entre gritar e 

ficarem sentados. 

 

QUESTÃO 06 

Analise as alternativas abaixo e assinale a que 

apresenta a concordância errada: 

a) Houveram 55 estudantes para enfiarem a  

mão na água. 

b) Há água gelada nos recipientes. 

c) Houve tempo para descansar 

d) Haverá sempre dor e grito 

 

QUESTÃO 07 

Analise as palavras abaixo e assinale a correta: 

Aprendeu – verbo / dor – verbo /segundos – 

substantivo. 

a) Agua – substantivo / cérebro – verbo /espaço 

– adjetivo 

b) estudantes – verbo / grito – verbo /leve – 

substantivo 

c) garganta – verbo / explicação – advérbio / 24  

– substantivo 

QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa cuja palavra grifada e 

considerada preposição: 

a) “É como se os dois estímulos” 

b) “O tempo recorde aconteceu” 

c) “ou a de outra pessoa) ao expressar dor” 

d) “Pode soltar o gogó” 

 

QUESTÃO 09 

Na frase, “Pode soltar o gogó, amigo.”, o sujeito 

é: 

a) Determinado. 

b) Oculto 

c) Composto 

d) Ordinário 
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QUESTÃO 10 

Analise as palavras grifadas nas orações abaixo e 

assinale a alternativa que corresponde a um adjetivo. 

a) Gritar alivia a dor 

b) “outras teriam de ficar sentados passivamente” 

c) “subiu para 31 segundos”. 

d) “aí a percepção da dor diminui” 
 

QUESTÃO 11 

Na divisão, cujo divisor é 32, o quociente é o dobro 

do divisor e o resto, o maior possível. Qual é o 

dividendo? 

a) 2079 

b) 2089 

c) 2179 

d) 2189 
 

QUESTÃO 12 

O resultado da expressão {3 x 50 + [( 16 + 64 : 16) x 3] x 

2}= o é: 

a) 70 

b) 197 

c) 238 

d) 270 
 

QUESTÃO 13 

A Prefeitura de Carapicuíba atende 400 pessoas em 

um expediente de 8 horas de duração utilizando 15 

atendentes. Se a quantidade de atendentes 

aumentar em 9, o  expediente for ampliado em 2 

horas e o tempo médio de cada atendimento passar 

de 12 para 8 minutos, qual a nova capacidade de 

atendimento da Prefeitura? 

a) 900 

b) 1000 

c) 1100 

d) 1200 

 

QUESTÃO 14 

Qual o Conjunto verdade  da equação do 1º grau: 4 

= x: 2 – 8? 

a) 24; 

b) 32; 

c) 40. 

d) 44; 
 

QUESTÃO 15 

Dudu tem 20 anos e sua prima  Duda tem 08 anos. A 

idade de Duda é quantos por cento da idade de 

Dudu?  

a) 20%. 

b) 30%. 

c) 40%. 

d) 50%. 

 

QUESTÃO 16 

A razão entre 128 e 32 é: 

a) 4. 

b) 6. 

c) 8. 

d) 10. 

QUESTÃO 17 

Triângulo, cuja medida da base é de 12 cm e a 

medida da altura é de 6 cm, tem como área? 

a) 16 cm². 

b) 26 cm². 

c) 36 cm². 

d) 46 cm². 

 

QUESTÃO 18 

Uma sorveteria adquiriu aromatizantes nos 

sabores de limão e coco. A compra foi entregue, 

embalada em 10 caixas, com 24 frascos em 

cada caixa. Sabendo-se que cada caixa 

continha 2 frascos de aromatizantes a mais no 

sabor limão do que no sabor coco, o número de 

frascos entregues, no sabor limão, foi: 

a)  120. 

b)  130. 

c)  140. 

d)  150. 

 

QUESTÃO 19 

Dois faxineiros tinham de limpar um 

departamento em cinco dias. Eles teriam de 

limpar uma parede de vidro de 4 metros de 

altura, trabalhando quatro horas por dia. No 

entanto, o departamento teria energia elétrica 

durante 3 horas por dia, limitando o tempo 

disponível. Nessas condições, em quantos dias 

eles serão capazes de terminar a limpeza? 

a)  5 dias. 

b)  6 dias. 

c)  7 dias. 

d)  8 dias. 

 

QUESTÃO 20 

Um produtor de uvas possui estocado 4 

toneladas desse produto. No entanto, para que 

esse produto possa ser exportado a quantidade 

mínima exigida é de 14 toneladas por 

carregamento. Sabendo que a taxa de colheita 

é de 500 kg/dia, em quantos dias o produtor irá 

alcançar a quantidade mínima exigida para a 

exportação? 

a) 10 

b) 20 

c) 30 

d) 40 

 

QUESTÃO 21 

Respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade, 

são princípios: 

a) Morais 

b) Religiosos 

c) Éticos 

d) Políticos 

 

QUESTÃO 22 

A cidadania é o conjunto de direitos, 

estabelecidos da seguinte maneira: civis, políticos 
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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 

 

QUESTÃO 23 

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 24 

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 25 

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 26 

Carapicuíba faz divisa com os seguintes 

municípios: 

a) Jandira, Cotia e Osasco. 

b) Embu da Artes, Cotia e Santana de Parnaíba 

c) Jandira, Embu das Artes e Osasco. 

d) Santana de Parnaíba, Cotia e Osasco. 

 

QUESTÃO 27 

Carapicuíba passou a ser distrito policial no ano 

de: 

a) 1922 

b) 1928 

c) 1939 

d) 1951 

 

QUESTÃO 28 

O clima da cidade de Carapicuíba é: 

a) Tropical 

b) Subtropical 

c) Arido 

d) Semi-arido 

 

QUESTÃO 29 

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 30 

Foram prefeitos de Carapicuíba, todos abaixo, 

exceto: 

a) Antônio Faustino dos Santos 

b) Amós Meucci 

c) Celso Magalhães 

d) Fuad Gabriel Chucre 

 

QUESTÃO 31 

Qual a função da tecla Num Lock? 

a) Habilitar a digitação de qualquer tecla 

b) Habilitar o teclado numérico 

c) Habilitar as teclas F1, F2, F3 .. F12 

d) Habilitar as teclas Insert e Delete 

QUESTÃO 32 

Leia as afirmações a seguir? 

I. Equipamentos de informática obsoletos não 

podem ser descartados como lixo comum. 

II. Equipamentos de informática não contêm 

partes recicláveis em sua composição. 

III. Equipamentos de informática contêm 

substancias extremamente tóxicas tanto ao 

meio ambiente quanto aos seres humanos. 

Assinale a alternativa correta: 

a) A afirmativa I está incorreta 

b) Todas as afirmativas estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Nenhuma alternativa está correta 
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QUESTÃO 33 

Qual das alternativas não é um tipo de Modo de 

Exibição das pastas no ambiente Windows 7 

Professional em Português? 

a) Centralizado 

b) Lista 

c) Detalhe 

d) Ícones grandes 

QUESTÃO 34 

Qual a opção no menu de contexto do Windows 7 

Professional em Português é utilizada para se 

compartilhar uma pasta com outros computadores 

da rede? 

a) Compartilhar com 

b) Compartilhar entre 

c) Opções de compartilhamento 

d) Compartilhar esta pasta 

 

QUESTÃO 35 

Qual é o local padrão onde o Windows armazena os 

programas instalados? 

a) C:\; 

b) C:\Arquivos de Programas; 

c) C:\Windows; 

d) C:\Painel de Controle. 

 

QUESTÃO 36 

O conceito que descreve uns dos princípios básicos 

que deve nortear toda Administração Pública, cujo 

objetivo é orientar a Administração Pública em agir 

de modo rápido e preciso pra produzir resultados que 

satisfaçam as necessidades da população, e 

denominado de: 

a) Publicidade. 

b) Deficiência. 

c) Legalidade. 

d) Moralidade. 

 

QUESTÃO 37 

O tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte e denominado 

de: 

a) Taxa 

b) Imposto 

c) Aliquota 

d) Contribuição 

 

QUESTÃO 38 

São tributos exclusivos de competência municipal: 

a) Patrimônio,  

b) Renda  

c) Serviços de templos 

d) Imposto Predial Territorial Urbano 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

Segundo o art. 10 da lei Municipal nº 2968/09 as 

infrações à legislação tributária são punidas, 

separada ou cumulativamente, com as seguintes 

penalidades:  

I – multa;  

II – sujeição a regime especial de fiscalização;  

III – suspensão ou cancelamento de benefícios 

fiscais; 

a) I e II apenas são corretas. 

b) II e III apenas são corretas. 

c) I e III apenas são corretas. 

d) I, II e III são corretas. 

 

QUESTÃO 40 

No que tange o art. 14 da lei Municipal nº 

2968/09 o crédito vencido é inscrito em Dívida 

Ativa depois de decorridos: 

a) 80 ( oitenta) dias 

b) 100 (cem) dias 

c) 180 (cento e oitenta) dias 

d) 200 (duzentos) dias 




