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Leia o texto abaixo para responder às questões 1 a 7.

c) saúde
d) dinâmica

Programe seu cérebro e afine já !
A PNL – Programação Neurolinguística – defende o
famoso conceito de que corpo e mente devem
caminhar juntos. Ou seja, não adianta, por exemplo,
tomar remédio para emagrecer e depositar nele toda a
responsabilidade para acabar de vez com o excesso de
gordura. Também não adianta se matricular na
academia e fazer uma dieta e ficar se lamentando ou
dizendo que você não consegue ou não é capaz de
atingir seu objetivo. O ideal é escolher as opções de
dieta e atividade física que mais se aproximam da sua
realidade e fornecer para o seu cérebro ideias fortes e
positivas de sucesso, como por exemplo, acreditar em
um bom desempenho porque você se dedica e sente
prazer em estar com saúde e em boa forma. "As
mudanças precisam respeitar nossos valores, senão
tornam-se agressivas para a dinâmica de qualquer um",
avisa Márcia Dolores Resende, psicóloga e diretora do
Instituto Saber Ser, de São Paulo.
DIETAJÁ – Françoise Gregório
QUESTÃO 01
Conclui-se do texto que:
a) não adianta fazer dieta se você não se esforça
corporalmente
b) pensamentos positivos e frases de força e otimismo
fazem o corpo agir a seu favor
c) para mudarmos, precisamos intensificar nossa
atividade corporal e mental
d) a mente é a responsável por adquirirmos um peso
acima do normal
QUESTÃO 02
Existem palavras que são pronunciadas ou escritas
incorretamente,
por
exemplo,
cérebro
muitos
pronunciam “célebro”.
Assinale a opção cuja palavra esteja com a ortografia
correta.
a) Pílula
b) Beneficiente
c) Entretenimento
d) Espontaniedade
QUESTÃO 03
Assinale a palavra que no texto tem a função de
substantivo, mas pode ter a função de verbo em outro
contexto.
a) Sente
b) Defende
c) Pense
d) Mente
QUESTÃO 04
As palavras abaixo possuem a mesma classificação
quanto à sílaba tônica, exceto:
a) cérebro
b) física

QUESTÃO 05
Observe.
I – “para emagrecer”
II – “para acabar de vez”
III – “para o seu cérebro”
A preposição sublinhada tem o mesmo sentido em
apenas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) III
QUESTÃO 06
Os verbos abaixo pertencem à mesma conjugação,
exceto:
a) defende
b) consegue
c) deve
d) dizendo
QUESTÃO 07
Observe que, ao mudar o adjetivo da frase abaixo, o
sentido não se altera.
Ex.: Um BOM desempenho. / Um desempenho BOM.
O mesmo não ocorre em:
a) Encontrei uma RARA coleção de filmes. / Encontrei
uma coleção RARA de filmes.
b) Tivemos uma ÓTIMA impressão de você. / Tivemos
uma impressão ÓTIMA de você.
c) Uma SIMPLES pergunta alterou todo o contexto. /
Uma pergunta SIMPLES alterou todo o contexto.
d) Tivemos uma EXCELENTE tarde. / Tivemos uma
tarde EXCELENTE.
Observe a tira para responder às questões 8 a 10.

QUESTÃO 08
Quanto à colocação pronominal, o pronome oblíquo,
presente na fala, encontra-se:
a) proclítico
b) mesoclítico
c) enclítico
d) analítico
QUESTÃO 09
Assinale a opção em que o vocábulo “lá” possui o
mesmo sentido da tira.
a) Vá lá em casa mais tarde
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b) Sei lá o que aconteceu
c) Olhe lá o que você vai responder
d) Nossa que tarde! Lá se foi meu cinema
QUESTÃO 10
Na Frase: “Lá se vai a nossa árvore genealógica”, o
sujeito predominante é:
a) Nossa
b) Lá
c) Árvore
d) genealógica
QUESTÃO 11
Recentemente houve uma grande polêmica em nosso
país em relação a um aborto legal realizado em uma
criança de 9 anos que fora estuprada pelo padrasto.
Oficialmente as estatísticas dizem que dentro de um
grupo de 100 brasileiros, 60 são contra o aborto.
Outras pesquisas também dizem que em cada grupo de
100 brasileiros que se dizem contra o aborto, 60 deles
são a favor, somente respondem ser contra por
vergonha de assumir uma posição polêmica perante a
sociedade ou perante sua religião. Com base nessas
duas informações, em um grupo de 100 brasileiros,
quantos são realmente contra o aborto?
a) 36
b) 24
c) 60
d) 72
QUESTÃO 12
Um banco que em 2008 lucrou U$ 819 milhões, se em
2009 conseguir lucrar pelo menos 5/7 desta soma,
lucrará no mínimo quantos U$ milhões?
a) 585
b) 546
c) 2192
d) 1638
QUESTÃO 13
Sabendo que 260 milhões de libras esterlinas equivalem
a 370 milhões de dólares, uma libra vale quantos
dólares aproximadamente?
a) 1,42
b) 1,52
c) 1,67
d) 2,43
QUESTÃO 14
Três colegas de escola disputam entre si quem é o mais
inteligente, revezando-se em desafios de matemática,
até que um deles diz: “Meu pai tem sozinho o dobro da
idade de nós 3 juntos”. Sabendo que: 2 deles têm a
mesma idade, colegas de mesma idade somam 18
anos, 2 colegas de idades diferentes somam 19 anos,
qual a idade do referido pai?
a) 58
b) 56
c) 54
d) 60

QUESTÃO 15
Um grupos de seis colegas estudam em uma mesma
sala de aula. Tiraram, respectivamente, na prova de
matemática: 5,5; 6,0; 4,0; 6,0; 5,0 e 6,5. A melhor
nota da sala foi equivalente a 3/2 da média deste grupo
de colegas. Qual foi esta nota?
a) 9,75
b) 7,90
c) 8,25
d) 9,00
QUESTÃO 16
O consumo mensal de água em uma residência é, ao
longo do ano, em metros cúbicos, a partir de janeiro,
respectivamente, de 11; 12; 10; 10; 9; 8; 8; 8; 9; 9; 10
e 10. O consumo de água no 1o semestre em relação
ao 2o semestre é equivalente a:
a) 10/9
b) 9/10
c) 11/10
d) 10/11
QUESTÃO 17
Uma determinada empresa de games e softwares
possui em seu setor de criação 20 funcionários. Três
deles recebem salários de R$ 1600,00 cada; quatro
deles recebem R$ 2500,00 cada; seis deles ganham
mensalmente R$ 2800,00 e os demais colaboradores
recebem mensalmente R$ 2000,00. Qual o salário
médio, em reais, do setor?
a) 2225,00
b) 2280,00
c) 2350,00
d) 2410,00
QUESTÃO 18
Um determinado valor X é dividido por 7. Temos então
como resto 0 e como quociente 7. Qual o valor de X ?
a) 39
b) 49
c) 60
d) 72
QUESTÃO 19
Um professor de aulas particulares cobra R$ 30,00 a
aula em sua residência e R$ 45,00 a aula no domicílio
do aluno. Certo aluno fez 19 aulas durante o último
semestre e por isso pagou R$ 705,00. Quantas aulas
foram na casa do aluno?
a) 5
b) 7
c) 9
d) 11
QUESTÃO 20
Com base na palavra PARANAPIACABA, qual é o valor
do produto das vogais distintas pelas consoantes?
a) 13
b) 12
c) 42
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d) 30
QUESTÃO 21
A tecla Print Screen encontrada no teclado possui qual
funcionalidade?
a) Armazena a tela em memória
b) Imprime o documento corrente
c) Destrava o Windows
d) Abre as propriedades do computador
QUESTÃO 22
A combinação de teclas no Windows XP, Windows +
Pause Break, exibe o que?
a) Desktop
b) Windows Explorer
c) Propriedades do Meu computador
d) Tela de Logon do Windows
QUESTÃO 23
Selecionando uma frase no MSWORD2003 e
pressionando Ctrl+Windows + I. Esta frase ficaria em
a) Sublinhado
b) Negrito
c) Itálico
d) Tachado
QUESTÃO 24
Como podemos converter uma frase em tabela no
MSWORD2003?
Selecionar a frase e:
a) Clicar no Menu Formatar/Texto em tabela
b) Clicar no Menu Tabela/Converter/Texto em Tabela
c) Clicar no Menu Exibir/Texto em tabela
d) Clicar no Menu Configurações/Tabelas e textos/
Converter/Texto em tabela
QUESTÃO 25
Selecione abaixo apenas as opções que contenham só
navegadores (Browsers).
a) Internet Explorer, Mozila Firefox e Kurumin
b) Internet Explorer, Word e Windows
c) Mozila Firefox, Internet Explorer e Chrome
d) Google, Messenger e Internet
QUESTÃO 26
Podemos afirmar que uma dupla de usuários virtuais
pode conversar apenas se:
a) ambos estiverem online
b) ambos estiverem offline
c) ambos estiverem em espera
d) Nenhuma das anteriores
QUESTÃO 27
São softwares computacionais:
a) Mouse e Windows XP
b) Caixa de Som e AMD Athlon Dual Core
c) Windows XP e MacOS
d) Mouse e Teclado

QUESTÃO 28
São dispositivos de Entrada de dados. Marque a
incorreta:
a) WebCam
b) Mouse/Teclado
c) Monitor
d) Leitor de CD
QUESTÃO 29
Assinale abaixo a opção que corresponde a um
hardware:
a) Active Directory
b) Modem
c) Internet Explorer
d) Windows XP
QUESTÃO 30
Assinale a alternativa que indica apenas sites de busca:
a) Google, Bing e Live
b) Google, Bol e BusqueAqui
c) Google, Globo e Yahoo
d) Google, Terra e Uol
QUESTÃO 31
A ________________é um dos instrumentos de que o
homem lança para garantir a convivência social. É a
reflexão crítica sobre o comportamento humano.
Reflexão que interpreta, discute e problematiza valores,
princípios e regras morais, a procura do “bom” para a
vida em sociedade. A palavra que corresponde a este
conceito é:
a) Antropologia.
b) Filosofia.
c) Ética.
d) Solidariedade.
QUESTÃO 32
Falando sobre Relações Humanas, concluímos que em
ambiente de trabalho prevalece:
a) Percepção de nossos direitos e deveres, e limites e
regras que fazem a relação social ser harmônica
b) Empenho, crescimento profissional, não ajudar o
próximo assim possibilitando uma possível promoção,
porque o mundo é uma concorrência e vence o melhor
c) Trabalhar sempre que o “Chefe” está próximo, e
quando está longe aproveitar para descansar e aliviar o
estresse
d) Se comunicar com pessoas apenas o necessário, não
estabelecer uma relação harmônica com outras pessoas
QUESTÃO 33
O Senado aprovou na última quarta-feira dia 16 de
junho, um novo projeto. O texto aprovado, no entanto,
suprime do projeto a definição de cotas para negros em
diversas atividades. Mais cedo a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) tinha aprovado a proposta
e o parecer do relator, Demóstenes Torres (DEM-GO),
foi mantido em plenário. O projeto segue agora para a
sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tal
projeto trata-se do:
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a)
b)
c)
d)

O
O
O
O

Estatuto
Estatuto
Estatuto
Estatuto

da
da
do
do

Igualdade Racial.
Independência Social
Funcionalismo Negro.
Benemérito Racial

QUESTÃO 34
Respectivamente quais são as partes de um relatório?
a) Capa – glossário – folha de rosto
b) Capa – folha de rosto – glossário
c) Folha de rosto – capa – glossário
d) Folha de rosto – glossário – capa
QUESTÃO 35
A Redação Oficial deve caracterizar-se por alguns
padrões, selecione a opção que melhor defina-a:
a) impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade
b) impessoalidade, uso de linguagem clara,uso de
expressões
auxiliares,
concisão,
gentileza
e
confiabilidade
c) objetividade, confiabilidade, uso de linguagem clara,
concisão e uso contínuo de formalidade
d) impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem,
clareza, formalidade, colisão e uniformidade

QUESTÃO 39
Muitos participaram da campanha emancipacionista de
Carapicuíba. Dentre eles, vale destacar Sr. MÁRIO
SALLES SOUTO cujo nome está no primeiro grupo
escolar da cidade, localizado no centro da cidade, que
era:
a) Um professor de línguas na década de 1930.
b) um dos ex-diretores da Sorocabana.
c) Um Agrimensor para plantação.
d) O Primeiro Político eleito no Município.
QUESTÃO 40
Otávio de Almeida Campos foi o primeiro:
a) Médico da cidade de Carapicuíba.
b) Dentista da cidade de Carapicuíba
c) Prefeito da Cidade de Carapicuíba.
d) Boticário da Cidade de Carapicuíba.

QUESTÃO 36
__________________ é o instrumento do mandato.
Através deste documento, alguém concede poderes de
representação a outrem para, em seu nome, praticar
atos ou administrar interesses. Trata-se de um (a):
a) Procuração
b) Declaração
c) Redação Oficial
d) Atestado
QUESTÃO 37
Se o seu diretor pede para você escrever uma carta
para o Prefeito de outra cidade, qual o pronome de
tratamento adequado?
a) Vossa Excelência
b) Vossa Reverendíssima
c) Vossa Senhoria
d) Vossa Magnificência
QUESTÃO 38
Com o falecimento do Barão, a Fazenda CARAPICUÍBA
coube, como herança à filha, Dna. Veridiana, casada
com Martinho da Silva Prado e passou por várias
transações a outros proprietários, até que em 1903, foi
vendida a Delfino Cerqueira que, contratou a Cia.
Construtora Paulista, para executar o loteamento e
arruamento de parte da gleba. Isso aconteceu por volta
de:
a) 1922.
b) 1912.
c) 1932.
d) 1942.
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