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Leia o texto e responda as questões de 01 à 05
Drogas: Como estamos lidando com o problema?
O modelo atual de combate às drogas busca nada mais
nada menos que a abstinência completa das
substâncias ilegais. Qualquer outro resultado que não
passe pelo abandono dessas substâncias de uma vez
por todas é considerado um fracasso. O argumento
para chegar lá é forte: quem não largar o baseado ou a
seringa vai para a cadeia.
Essa guerra tem três frentes de batalha. A primeira é
tentar acabar com a oferta, ou seja, combater os
fornecedores, os narcotraficantes. A Polícia Federal
brasileira, que apreende toneladas de entorpecentes
todo ano, trabalha nessa frente. Outro exemplo saído
desse front foi a substituição de cultivo realizada na
Bolívia e no Peru, pela qual os agricultores receberam
incentivos para trocar a lavoura de coca por outras
culturas.
A segunda frente de combate é a redução da demanda,
Há duas maneiras de convencer o sujeito a não usar
drogas, ou seja, de prevenir o uso das drogas. Além de
ameaçar prendê-lo, processá-lo e condená-lo – ou seja,
reprimi-lo, pode-se: ensinar-lhe os riscos que
determinada substância traz à sua saúde e colocá-lo em
contato com pessoas que já foram dependentes.
A terceira frente de batalha é o tratamento. Chegar à
eliminação das drogas não pelo ataque à oferta ou ao
consumo, mas tratando aqueles que já estão
dependentes da droga como vítimas que precisam de
ajuda médica em vez de algozes que merecem
repressão policial.
Das três estratégias, a que tem recebido mais atenção
e recursos é, disparado, o combate ao tráfico. Após
sucessivos aumentos do orçamento destinado à guerra
contra as drogas, os Estados Unidos são hoje o país
que mais gasta com isso. Há 18 anos, o país dispendia
2 bilhões de dólares nesse combate. No ano 2000, o
governo federal, sozinho, torrou 20 bilhões nessa
guerra – outros 19 bilhões foram gastos por Estados e
prefeituras. Desse total, 13,6 bilhões (68%) foram
usados no combate ao tráfico de drogas e 6,4 bilhões
(32%) destinaram-se a ações de redução da demanda.
Destes últimos, porém mais da metade acabou
financiando a repressão: prisão, investigação e
processo de usuários. As campanhas educativas
receberam 3 bilhões. Em 1998, houve uma tentativa de
correção de rumos. Em uma reunião da assembléia
geral da ONU (com a presença do então presidente
americano Bill Clinton e de Fernando Henrique
Cardoso), a entidade fez uma recomendação, que todos
os países membros acharam, de que deveria haver
mais equilíbrio entre os recursos destinados à redução
da oferta e da demanda. Mas isso ainda não acontece.
(Superinteressante, jan. 2002.)

QUESTÃO 01
A leitura do texto permite afirmar que:
a) a preocupação com o consumo de drogas leva os
países a criarem várias estratégias para combatê-las.
b) O Brasil e os Estados Unidos recusaram-se a assinar
a recomendação da ONU.
c) a maior parte da verba que os Estados Unidos
investem é para as ações de redução de demanda.
d) os países sul-americanos investem mais no combate
à drogas do que os países norte-americanos.
QUESTÃO 02
Os valores investidos pelos Estados Unidos no combate
às drogas indicam que o problema:
a) é tratado indiretamente no país com ações externas
da ONU.
b) cabe apenas aos Estados e prefeituras, que devem
diminuir os altos índices de consumo de drogas.
c) recebe pouca atenção do governo federal, pois os
dados não são alarmantes.
d) é preocupante para o país e recebe altas verbas para
ser minimizado.
QUESTÃO 03
No trecho “os Estados Unidos são hoje o país que mais
gasta com isso”, o pronome isso refere-se a:
a) ações de redução de demanda.
b) sozinho.
c) guerra contra as drogas.
d) sucessivos aumentos do orçamento.
QUESTÃO 04
Indique a alternativa em que o trecho do texto
apresenta emprego de linguagem figurada:
a) ... o governo federal, sozinho, torrou 20 bilhões.
b) ... pode-se tentar educá-lo.
c) ... tratando aqueles que já estão dependentes.
d) ... a entidade fez uma recomendação
QUESTÃO 05
Observe as frases:
I. Ocorreu tentativas de correção de rumos.
II. Houveram tentativas de correção de rumos.
III. Aconteceram tentativas de correção de rumos.
A frase do texto “houve uma tentativa de correção de
rumos”, na forma plural, pode ser substituída apenas
por:
a) I e II.
b) III.
c) II e III
d) II
QUESTÃO 06
Assinale a opção em que as palavras não seguem a
mesma regra de acentuação.
a) princípios – próprias.
b) possível – necessário.
c) experiências – caráter.
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d) dúvida – também.
Observe a tira
questões 7 e 8.

abaixo

para

responder

às

QUESTÃO 10
O termo voracidade, neste poema, significa
a) Comer depressa.
b) Comer devagar
c) Comer ferozmente
d) Comer assiduamente
QUESTÃO 11
A equação x² + 3x = 0
a) não tem raízes reais
b) tem uma raiz nula e outra negativa
c) tem uma raiz nula e outra positiva
d) tem duas raízes reais e simétricas

QUESTÃO 07
Encontra-se um desvio da norma culta na seguinte
frase:
a) “Você é o próximo colega de trabalho”
b) “Vou usar uma campanha baseada em rumores”
c) “Para convencer à todos”
d) “De que você é desonesto e incompetente”

QUESTÃO 12
Um ciclista, disputando a corrida de 400m, completou
os primeiros 300 m em 3 minutos e 51 segundos. Se
este mesmo ciclista mantiver a velocidade em quanto
tempo correrá os 100 m restantes?
a) 2 minutos.
b) 1 minuto e 30 segundos.
c) 1 minuto.
d) 30 segundos.

QUESTÃO 08
É incorreto afirmar que:
a) o termo sublinhado em “Olá, Ricardo” é um aposto.
b) “por que?” não se escreve desta forma e sim “por
quê?”.
c) “desonesto” é formado pelo processo de derivação
prefixal.
d) em “nós achamos que isso”, o elemento sublinhado
refere-se a um termo que será expresso.

QUESTÃO 13
A soma de três números inteiros consecutivos é igual a
90. Qual é o maior destes três números?
a) 21
b) 28
c) 29
d) 31

Leia o poema abaixo e responda as questões 09 e 10.
O Bicho
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
(Manuel Bandeira)
QUESTÃO 09
É correto afirmar que o poema:
a) investe no tema social e analisa a miséria humana.
b) denota o protesto do poeta que sofre por ver tão
rebaixada a condição do homem.
c) impõe-se contra a miséria humana.
d) protesta contra as classes dominantes.

QUESTÃO 14
Para igualar o peso de dois sacos de arroz, um
vendedor teve de passar 2,1 kg de um deles para o
outro. Isto porque o saco mais pesado tinha mais:
a) 2,1 kg que o outro
b) 4,2 kg que o outro
c) 1,05 kg que o outro
d) 1,2 kg que o outro
QUESTÃO 15
Davi, Filipe e Tiago são irmãos. Sabendo que a idade
deles é dada pela soma de três números inteiros
consecutivos, que resulta 36, a idade do irmão mais
velho é:
a) 8 anos
b) 9 anos
c) 10 anos
d) 11 anos
QUESTÃO 16
Em um plantão de 4 horas 5 médicos atendem 40
pacientes. Supondo que os médicos gastam o mesmo
tempo para atender um paciente e que o plantão
passou a ser de 6 horas, o número de médicos
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necessários para atender 60 pacientes é igual a:
a) 7
b) 5
c) 6
d) 8
QUESTÃO 17
Um carro, que pode utilizar como combustível álcool e
gasolina misturados em qualquer proporção são
abastecidos com 20 litros de gasolina e 10 litros de
álcool. Sabe-se que o preço do litro de gasolina e o do
litro de álcool é, respectivamente, R$ 1,80 e R$ 1,20.
Nessa situação, o preço médio do litro do combustível
que foi utilizado é de:
a) R$ 1,50
b) R$ 1,55
c) R$ 1,60
d) R$ 1,40
QUESTÃO 18
O quadro a seguir representa a distribuição dos salários
dos 20 funcionários de uma empresa:
Nº de Funcionários

8

6

4

2

Salário
(em reais)

1200

1500

2000

2500

Com base nas informações do quadro, pode-se afirmar
que o salário médio dessa empresa, em reais, é:
a) 1500 reais
b) 1580 reais
c) 1750 reais
d) 2500 reais
QUESTÃO 19
Walkiria precisa comprar um livro que custa R$ 58,00,
mas só tem 2/3 deste valor. Quanto falta para Walkiria
comprar este Livro?
a) R$ 21,08
b) R$ 31,08
c) R$ 41,08
d) R$ 51,08
QUESTÃO 20
Se conseguirmos arrecadar 375 moedas de R$ 0,05,
teremos um valor final de:
a) R$ 15,00
b) R$ 16,50
c) R$ 17,85
d) R$ 18,75
As questões de nº 21 à 27 versam sobre a lei
2.968/09 que “Institui o Código Tributário
Municipal de Carapicuíba” e, dá outras
Providências.

QUESTÃO 21
Art. 110 - A pessoa física ou jurídica cuja atividade
esteja sujeita ao imposto, ainda que imune ou isenta, é
obrigada
a
inscrever
cada
um
dos
seus
estabelecimentos autônomos no:
a) CMC – Cadastro Modificado Coletor
b) CMC – Cadastro Municipal de Cobrança
c) CMC – Cadastro de Menções Colaborativas
d) CMC – Cadastro Mobiliário de Contribuintes
QUESTÃO 22
Art. 112 - A Prefeitura exigirá dos contribuintes a
emissão de notas fiscais manuscritas, mecânica ou
eletrônica, de serviços e demais documentos fiscais, em
ordem cronológica, sem emendas ou rasuras e, a
utilização de livros manuscritos ou eletrônicos, para as
devidas escriturações para registro, controle e
fiscalização dos serviços ou atividades tributáveis,
sendo obrigatória à utilização dos seguintes impressos:
I–
livro de registro de alunos;
II – fichas de hospedes;
III – orçamento para consertos em geral;
IV – ordem de serviço;
V–
autos de vistorias.
a) I e II apenas são verdadeiras
b) II III e IV apenas são verdadeiras
c) IV e V apenas são verdadeiras
d) Todas são verdadeiras
QUESTÃO 23
Art. 127 - As infrações relativas ao Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza serão punidas de acordo
com as seguintes modalidades; exceto:
a) Multas punitivas;
b) Regime especial de controle e fiscalização;
c) Apreensão de bens e documentos;
d) Prestação de serviços comunitários
QUESTÃO 24
Art. 140 - São isentos do Imposto Sobre Serviços:
a) As moradias econômicas até 40m², construídas em
regime de mutirão, desde que requeridas.
b) As moradias econômicas até 50m², construídas em
regime de mutirão, desde que requeridas.
c) As moradias econômicas até 60m², construídas em
regime de mutirão, desde que requeridas.
d) As moradias econômicas até 70m², construídas em
regime de mutirão, desde que requeridas.
QUESTÃO 25
Art. 145 - As taxas de licença não serão devidas para:
a) fiscalização de funcionamento em horário normal e
especial.
b) exercício da atividade do comércio eventual ou
ambulante.
c) execução de obras publicas.
d) ocupação do solo nas vias e logradouros públicos.
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QUESTÃO 26
Art. 161 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, que se
dedique à indústria, ao comércio, às operações
financeiras, à produção, à prestação de serviços, à
Unidade de apoio administrativo, financeiro e de
comunicação e ou atividades similares, só poderá
exercer suas atividades, em caráter permanente ou
temporário, mediante prévia licença da Prefeitura e
pagamento da taxa de licença para funcionamento.
Art. 162 - A licença para funcionamento será
concedida desde que observadas às condições
constantes do:
a) Poder judiciário do Município
b) Poder legislativo do Município
c) Poder de polícia administrativa do Município.
d) Pode Civil Arbitrário do Município
QUESTÃO 27
Art. 168 - Os estabelecimentos comerciais, tanto
atacadistas como varejistas, bem como prestadores de
serviços, ressalvados os casos previstos nesta Seção,
nos dias úteis obedecerão aos seguintes horários para
atendimento ao público:
I - de segunda à sexta-feira - das 8:00 às 20:00 horas;
II - aos sábados - das 8:00 às 12:00 horas.
III – de segunda à sábado – das 08:00 às 16:00 horas;
a) I apenas está correta
b) II apenas está correta
c) I e II apenas estão correta
d) I, II e III estão corretas
QUESTÃO 28
Quanto ao princípio da igualdade é correto afirmar:
a) O princípio da igualdade exige que todos os
contribuintes sejam tributados de forma igual, devendose aplicar uma única alíquota para todas as faixas de
rendimentos.
b) A tributação diferenciada em virtude do valor do
faturamento, prevista na Lei Complementar nº
123/2006, que institui o Simples Nacional, fere o
princípio da igualdade.
c) A sistemática relativa às alíquotas progressivas,
aplicada ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas, fere
o princípio da igualdade.
d) A Constituição da República proíbe que sejam
operadas distinções em razão da ocupação profissional
ou função exercida.
QUESTÃO 29
Aos Estados se reconhece competência tributária para
instituir:
a) imposto sobre prestação de serviços de qualquer
natureza, caso o Município se omita no exercício de sua
competência.
b) imposto sobre prestação de serviços de transporte
de carga, no âmbito intermunicipal e interestadual.
c) contribuição de iluminação pública.

d) contribuição previdenciária, cobrada de pessoas
jurídicas estabelecidas em seu território, para o custeio
do regime previdenciário dos servidores públicos
estaduais.
QUESTÃO 30
Não constitui matéria de direito tributário reservada
pela Constituição Federal (CF) à:
a) definição das espécies tributárias.
b) definição dos contribuintes e das alíquotas dos
impostos discriminados pela CF.
c) definição de tributos.
d) definição dos fatos geradores e da base de cálculo
dos impostos discriminados pela CF.
QUESTÃO 31
Analise as proposições e assinale a falsa.
a) A postura ética, aliada à postura cidadã, tem levado
muitas pessoas a prestarem trabalhos voluntários e a
se engajarem em movimentos de defesa da cidadania.
b) De acordo com a ética, devemos agir não somente
com liberdade, mas também com responsabilidade.
c) A ética valoriza o desejo de levar vantagem em tudo,
e estimula a reivindicação de nossos direitos acima de
qualquer preço.
d) A ética nos estimula a fazer escolhas, tomando por
base valores universais, racionais e mais duradouros,
como o respeito à Vida e ao bem-estar humano.
QUESTÃO 32
Quando falamos de perfil profissional desejável, além
das competências técnicas o que se procura e se
valoriza muito hoje são as chamadas competências
individuais sociais caracterizadas por: exceto;
a) capacidade de trabalhar em equipe de forma
cooperativa;
b) conciliar conflito surgido no grupo;
c) comunicar-se de maneira clara e objetiva;
d) dar as costas às reclamações, deixando os
problemas sem respostas.
QUESTÃO 33
Sabemos que a prevenção de acidentes no trabalho
procura corrigir a prática dos atos inseguros e remover
as condições que são causas diretas dos acidentes.
Alguns atos inseguros podem simplesmente serem
prevenidos com:
a) Educação, treinamento e conhecimento da atividade
a ser desenvolvida;
b) Investimentos em equipamentos mais sofisticados;
c) Pintura dos locais com cores claras e iguais
dificultando visão do local;
d) Todas estão erradas.
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QUESTÃO 34
O funcionário constrói sua imagem ao longo da vida
profissional que está diretamente relacionada ao seu
comportamento no ambiente de trabalho.
São normas de comportamentos adequados; exceto:
a) nas apresentações, usar o aperto de mão, tanto para
homens, como para mulheres;
b) levantar-se para cumprimentar pessoas de mais
idade ou de alta hierarquia;
c) dirigir-se a todas as pessoas, em qualquer ocasião
dizendo: Bom-dia, Boa-tarde, Boa-noite, obrigado e,
por favor;
d) adotar os tratamentos: “querida”, “meu bem”,
“amor”, para estreitar os relacionamentos.
QUESTÃO 35
A dupla Brasileira de Voleibol de praia conquistou no
último dia 14 de agosto o pentacampeonato mundial da
carreira. As brasileiras garantiram o título desta
temporada do Circuito Mundial, com quatro etapas de
antecedência jogando contra as chinesas Chen Xue e Xi
Zhang por 2 sets a 0. Assinale a alternativa que
corresponde ao nome das integrantes da dupla
vitoriosa:
a) Jackeline e Sheila
b) Sandra e Leila
c) Juliana e Larissa
d) Virna e Isabel

QUESTÃO 39
Em 1948, CARAPICUÍBA foi elevada a categoria de
Distrito de Paz, sendo desanexada do
a) Município de Osasco.
b) Município de Cotia.
c) Município de Barueri.
d) Município de Embu.
QUESTÃO 40
Na década de 30, os pioneiros já acreditavam no
povoado de Carapicuíba que nascia, porque a região
possuía clima excelente e terras ótimas para a cultura
de batatinhas, cereais, legumes e hortaliças, onde se
cultivavam também o castanheiro europeu e amoreira.
Nesta época, se instalaram cerca de 60 famílias de
origem:
a) Chinesa
b) Holandesa
c) Portuguesa
d) Japonesa

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa incorreta quanto aos índices do
Município de Carapicuíba:
a) Do ponto mais alto do município, ao sul, ao mais
baixo, ao norte, apresenta um desnível de mais de 250
metros
b) O município de Carapicuíba integra a Região
Metropolitana de São Paulo
c) Carapicuíba é limitada ao sul por Barueri
d) Densidade Demográfica (SEADE, em 2009):
11.538 hab /km²
QUESTÃO 37
O atual secretário da Fazenda é:
a) José Rodrigues de Oliveira Neto
b) Everaldo Francisco da Silva
c) Sergio Soga
d) Joel aparecido de Oliveira
QUESTÃO 38
São coordenadorias do Município de Carapicuíba:
a) Coordenadoria de Habitação e Coordenadoria do
Transporte.
b) Coordenadoria do Negro e Coordenadoria da Mulher.
c) Coordenadoria de Saúde e Coordenadoria de
Educação.
d) Coordenadoria de Tributos e Coordenadoria da
Fazenda.
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