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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. 

http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/files/2015/03/solidao.jpg
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(   ) 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. 

 

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: 
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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. 

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 
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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 

Para a proteção dos membros superiores 

proteção de mãos, dedos e braços de riscos 

mecânicos, térmicos e químicos deve-se usar: 

a) Luvas de proteção, mangotes, protetores 

auriculares  e dedeiras. 

b) Luvas de proteção, mangas, mangotes, dedeiras. 

c) Luvas de proteção, botas e dedeiras. 

d) Luvas de proteção, mangas, cintos de segurança 

e dedeiras. 

 

QUESTÃO 32 

De acordo com o  Artigo 157 da Lei Federal 6514/77, 

cabe as empresas: 

I- cumprir e fazer cumprir as normas de segurança 

e medicina do trabalho. 

II- instruir os empregados, através de ordens de 

serviço, quanto às precauções a tomar no 

sentido de evitar acidentes do trabalho ou 

doenças ocupacionais. 

III- adotar as medidas que lhes sejam determinadas 

pelo órgão regional competente. 

IV- facilitar o exercício da fiscalização pela 

autoridade competente. 

a) I, II e IV apenas são corretas 

b) II, III e IV apenas são corretas 

c) I, e III apenas são correta 

d) I, II, III e IV são corretas 

 

QUESTÃO 33 

Segundo a lei 3214/ 78 NR 4 – Serviços especializados 

em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho estabelece: 

a) Estabelece as situações em que as empresas 

deverão solicitar ao Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE a realização de inspeção prévia 

em seus estabelecimentos, bem como a forma de 

sua realização. 

b) Estabelece e define os tipos de EPI a que as 

empresas estão obrigadas a fornecer aos seus 

empregados, sempre que as condições de 

trabalho exigirem, a fim de resguardar a saúde e a 

integridade física dos trabalhadores. 

c) Estabelece a obrigatoriedade das empresas 

públicas e privadas organizarem e manterem em 

funcionamento, por estabelecimento, uma 

comissão constituída exclusivamente por 

empregados com o objetivo de prevenir infortúnios 

laborais, através da apresentação de sugestões e 

recomendações ao empregador, para que 

melhore as condições de trabalho, eliminando as 

possíveis causas de acidentes do trabalho e 

de doenças ocupacionais. 

d) Estabelece a obrigatoriedade das empresas 

públicas e privadas que possuam empregados 

regidos pela CLT, de organizarem e manterem 

em funcionamento Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho – SESMT com a finalidade de 

promover a saúde e proteger a integridade 

do trabalhador no local de trabalho. 

 

QUESTÃO 34 

A alteração orgânica que, de modo geral, se 

desenvolve em consequência da atividade 

exercida pelo trabalhador o qual esteja exposto 

a agentes ambientais tais como, ruído, calor, 

gases, vapores, micro-organismos, é denominada 

de: 

a) Doença de trabalho 

b) Acidente típico 

c) Acidente Atípico 

d) Incidente 

 

QUESTÃO 35 

As condições que, presentes no ambiente de 

trabalho, comprometem a integridade física 

e/ou a saúde do trabalhador, bem como a 

segurança das instalações e dos equipamentos 

são denominadas de: 

a) Atos inseguros 

b) Condições inseguras 

c) Situações atípicas 

d) Destrezas irregulares 

 

QUESTÃO 36 

São considerados acidentes do trabalho, os 

acidentes ocorridos durante o horário de 

trabalho e no local de trabalho, em 

consequência de agressão física, ato de 

sabotagem, brincadeiras, conflitos, ato de 

imprudência, negligência ou imperícia, 

desabamento, inundação e incêndio. Também 

são acidentes de trabalho os que ocorrem, 

exceto:  

a) Quando o empregado estiver executando 

ordem ou realizando serviço sob o mando do 

empregador. 

b) Em viagem a serviço da empresa.  

c) No percurso da residência para o local de 

trabalho.  

d) Nos períodos de descanso ou por ocasião da 

satisfação de necessidades fisiológicas, fora local 

de trabalho. 

 

QUESTÃO 37 

Níveis sonoros, quando acima da intensidade, 

conforme legislação específica, podem causar 

inúmeros danos à saúde do trabalhador. O 

primeiro efeito fisiológico de exposição a níveis 

altos de ruído é a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art155.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art155.
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a) perda de audição na banda de frequência de 4 a 

6 kHz. 

b) aceleração da pulsão. 

c) aceleração da fadiga. 

d) diminuição do estresse. 

 

QUESTÃO 38 

Os efeitos das radiações não ionizantes sobre o 

organismo humano dependem dos seguintes fatores: 

tempo de duração da exposição, intensidade da 

exposição, comprimento de onda da radiação e 

região do espectro em que se situam. Encontramos 

as radiações não ionizantes em, exceto: 

a) Raios infravermelhos 

b) Micro ondas 

c) Laser 

d) Raio X 
 

QUESTÃO 39 

A penetração de substâncias tóxicas no organismo 

humano se dá através de:  

I- Via respiratória: Nas operações de transformação 

de um produto pelo processamento industrial, 

dispersam-se na atmosfera substâncias, como 

gases, vapores, névoa, fumo e poeiras. É o 

principal meio de acesso destes agentes para 

dentro do nosso organismo. Exemplos: pintura, 

pulverização, ácidos, fumos de solda.  

II- Via cutânea (pele): Por contato com a pele que 

absorve a substância tóxica. A pele tem várias 

funções; entre elas a principal é a proteção contra 

as agressões externas. Há vários grupos de 

substâncias químicas que penetram 

principalmente, pelos poros. Uma vez absorvida, a 

substância tóxica entra na circulação sanguínea, 

provocando alterações, as quais poderão criar 

quadros de anemia, alterações nos glóbulos 

vermelhos e problemas da medula óssea.  

III- Via digestiva: Normalmente a ingestão de 

substâncias tóxicas pode ser considerada um caso 

acidental, sendo, portanto, pouco comum. 

a) I e II apenas são corretos 

b) II e III apenas são corretos 

c) I e III apenas são corretos. 

d) I, II e III são corretos 

 

QUESTÃO 40 

Inspeção de segurança são vistorias e observações 

que se fazem nas áreas de trabalho para descobrir 

situações de risco à saúde e integridade física do 

trabalhador. Sobre as Inspeções, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) Inspeções gerais: são feitas em todos os setores da 

empresa e abrangem todos os aspectos de 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Útil 

para início de mandato dos cipeiros.  

b) Inspeções parciais: limitam-se a determinadas 

áreas, setores ou atividades, onde já se sabe que 

existem problemas.  

c) Inspeções de rotina: feitas pela CIPA e pelos 

setores de segurança e manutenção a partir 

de prioridades estabelecidas, visando à 

melhor organização do trabalho. Também são 

assim classificadas, as inspeções feitas pelos 

próprios trabalhadores em suas máquinas e 

ferramentas.  

d) Inspeções periódicas: não têm data ou 

período determinados; podem ser feitas por 

vários técnicos e visam solucionar problemas 

considerados urgentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




