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Leia o texto para responder a questão de nº 01. 

Ver imagens fofinhas é bom para a produtividade 

 
Cuti cuti 
Fala a verdade: você bateu o olho no gatinho aí em cima e 
ensaiou um “oooooun”, né? Talvez não tenha contido um 

sorrisinho. Se bobear, até chamou alguém para ver 
também. Normal, imagens desse tipo, que transbordam 

fofura, estimulam a sensibilidade de quase todo mundo. 

Daí psicólogos da Universidade da Virginia (EUA) 
resolveram testar se essa emoção causada pela “exposição 

à fofura” tem algum efeito sobre o nosso comportamento. 
E tem sim. Em dois experimentos (com participantes de 

ambos os sexos, para ninguém dizer que é “coisa de 

mulherzinha”), voluntários que viram fotos de cães e gatos 
filhotes (que são naturalmente fofos) tiveram um 

desempenho bem melhor no jogo Operação (aquele em 
que você vai removendo órgãos do boneco com uma 

pinça, sabe?) do que os que viram fotos de bichos já 

crescidos. Os pesquisadores dizem que a exposição à 
fofura nos faz agir, inconscientemente, com mais 

“cuidado” e “gentileza”, o que, além de melhorar a 
coordenação motora, resulta num trabalho mais bem feito. 

Pode contar para o seu chefe. 
 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto imagens das fofuras dos bichinhos: 
a) deixa a pessoa mais distraída. 

b) deixa a pessoa mais feliz. 
c) deixa a pessoa mais sensível e desatenta. 

d) deixa a pessoa mais cuidadosa e gentil. 

 
QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa em que a palavra seja uma 
proparoxítona: 

a) psicólogos. 
b) operação. 

c) você. 

d) né. 
 

QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa em que a palavra seja um 

substantivo coletivo: 

a) terreiro. 
b) lugares. 

c) bonecos. 
d) legião. 

 

 
 

QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que a frase seja composta por 

figuras de linguagem. 
a) Segundo os pesquisadores a cobra era venenosa. 

b) Este gatinho é uma fofura. 
c) Ele ficou uma fera. 

d) A flor que ele me deu murchou. 

 
QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa em que a palavra seja um pronome 
demonstrativo: 

a) nosso. 
b) aquilo. 

c) algum. 

d) quem. 
 

QUESTÃO 06 
Em 20 minutos Felipe consegue analisar 30 casos. Em uma 

hora ele analisará ____________ casos. 

a) 60. 
b) 70. 

c) 80. 
d) 90. 

 
QUESTÃO 07 

25 % de 160 é: 

a) 20. 
b) 30. 

c) 40. 
d) 50. 

 

QUESTÃO 08 
Ao passar 8,0 metros em centímetros teremos _______ 

cm. 
a) 80. 

b) 800. 

c) 8000. 
d) 80000. 

 
QUESTÃO 09 

A soma dos meus jogos, com os jogos do meu irmão que 
tem 27 jogos a mais que eu dá 57. Quantos jogos eu 

tenho? 

a) 10. 
b) 15. 

c) 20. 
d) 25. 

 

QUESTÃO 10 
Ao convertermos 4620 em minutos teremos __________ 

minutos. 
a) 57. 

b) 67. 
c) 77. 

d) 87. 

 
QUESTÃO 11 

São atitudes éticas no trabalho, EXCETO: 
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a) Educação e respeito entre os funcionários. 

b) Cooperação e atitudes que visam à ajuda aos colegas 

de trabalho. 
c) Respeito à hierarquia dentro do local de trabalho. 

d) Busca de crescimento profissional sem levar em conta 
que algumas atitudes podem prejudicar outros colegas 

de trabalho. 

 
QUESTÃO 12 

Cidadania é a expressão concreta do exercício da 
democracia. Exercer a cidadania plena é ter direitos: 

a) religiosos, políticos e sociais. 
b) civis, políticos e sociais. 

c) civis, políticos e religiosos. 

d) civis, religiosos e sociais. 
 

QUESTÃO 13 
Analise as informações abaixo referentes aos primeiros 

socorros em caso de Fraturas e responda: 

I-Se a fratura for exposta, cubra o ferimento com gaze ou 
pano limpo.  

II-Em hipótese alguma tente realinhar o membro ou 
retornar o osso, isso pode agravar a situação;  

III-Imobilize a região lesada com tábua, papelão ou 
madeira, envolvendo uma faixa; 

IV-Em caso de sangramento incessante (hemorragia), 

realize uma leve compressão com pano limpo. 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

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

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 14 

Nas últimas semanas tivemos um aumento considerável 
nos preços ___________. 

a) dos alimentos. 

b) dos vestuários. 
c) da gasolina. 

d) da conta de luz. 
 

QUESTÃO 15 
Para evitar acidentes no local de trabalho, é essencial que 

se veja claramente aquilo com que se está trabalhando. A 

maioria dos objetos deve ficar a; 
a) 10 centímetros de distância dos olhos. 

b) 20 centímetros de distância dos olhos. 
c) 50 centímetros de distância dos olhos. 

d) 90 centímetros de distância dos olhos. 

 
QUESTÃO 16 

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, 
no Artigo 145,  a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
I-impostos; 

II-taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição; 

III- contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas 

e privadas. 

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 17 
Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 

O Artigo 156 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, afirma que compete aos Municípios instituir 

impostos sobre: 
(   )I-propriedade predial e territorial urbana; 

(  )II-transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
(  )III-serviços de qualquer natureza, não compreendidos 

no art. 155, II, definidos em lei 

complementar.(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993) 

a) F-, V-, V. 
b) V-, F-, V. 

c) V-, V-, F. 
d) V-, V-, V. 

 

QUESTÃO 18 
De acordo com o Artigo 158  da Constituição da República 

Federativa do Brasil,  pertencem aos Municípios: 
I-o produto da arrecadação do imposto da União sobre 

renda e proventos de qualquer natureza, incidente na 

fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por 
eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem 

e mantiverem; 
II-vinte por cento do produto da arrecadação do imposto 

da União sobre a propriedade territorial rural, 

relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a 
totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 

153, § 4º, III; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)     (Regulamento) 

III-cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 

automotores licenciados em seus territórios; 

IV-vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação. 

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 19 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 

Conforme o Código  Sanitário Estadual Lei n° 10.083/98, o 
Artigo 14º estabelece que toda e qualquer edificação, quer 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
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seja urbana ou rural, deverá ser construída e mantida, 

observando-se: 

(  )I-proteção contra as enfermidades transmissíveis e 
as enfermidades crônicas; 

(  )II-prevenção de acidentes e intoxicações; 
(  )III-preservação dos fatores de estresse psicológico 

e social; 

(  )IV-preservação do ambiente do entorno; 
(  )V-uso adequado da edificação em função de sua 

finalidade; e 
(  )VI-respeito a grupos humanos vulneráveis. 

a) F-, V-, V-, V-, F-, V. 
b) V-, V-, V-, F-, F-, V. 

c) V-, V-, F-, V-, V-, V. 

d) V-, V-, V-, V-, V-, V. 
 

QUESTÃO 20 
O Código  Sanitário Estadual Lei n° 10.083/98 no Artigo 

26º, afirma que fica proibida a reciclagem de resíduos 

sólidos infectantes gerados por: 
a) estabelecimentos comerciais. 

b) estabelecimentos industriais. 
c) estabelecimentos privados como residências. 

d) estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 
 

QUESTÃO 21 

Segundo o Inciso II do Artigo 122º do Código Sanitário 
Estadual são infrações de natureza sanitária entre outras 

construir ou fazer funcionar estabelecimentos comerciais, 
de produção, embalagem e manipulação de produtos de 

interesse à saúde, sem a presença de responsável técnico 

legalmente habilitado. Tendo como penalidade: 
a) advertência, prestação de serviços à comunidade, 

cancelamento de licença, e  multa de cinco salários 
mínimos. 

b) advertência, prestação de serviços à comunidade, 

cancelamento de licença, interdição e/ou multa. 
c) cancelamento de licença, interdição e multa de dez 

salários mínimos. 
d) cancelamento de licença, e multa de cinco a dez 

salários mínimos. 
 

QUESTÃO 22 

No que se refere aos fundamentos técnicos e legais da 
Construção Civil ___________, é cada um dos edifícios de 

um conjunto de prédios pertencentes a um complexo 
imobiliário, constantes do mesmo projeto. 

a) o conjunto. 

b) o bloco. 
c) a edificação. 

d) o residencial. 
 

QUESTÃO 23 
A administração pública municipal deve colocar 

efetivamente em prática os princípios constitucionais 

aplicáveis, em especial os princípios da: 
a) informalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência. 

b) legalidade, formalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

c) formalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

d) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

 

QUESTÃO 24 
Podemos afirmar que a ordem pública, é o conjunto de 

princípios ______________________pelos quais se rege a 
convivência social no interesse público. 

a) jurídicos, éticos, políticos e morais. 
b) jurídicos, éticos, morais e econômicos. 

c) jurídicos, morais, políticos e econômicos. 

d) jurídicos, éticos, políticos e econômicos. 
 

QUESTÃO 25 
São características básicas do auto de infração:  

I-A lavratura do auto é de exclusiva responsabilidade do 

Fiscal responsável pela fiscalização, não sendo 
permitida a transferência da responsabilidade para 

outrem, a não ser que expressamente autorizada no 
processo administrativo e por motivos perfeitamente 

justificáveis (ausência por motivo de doença, por 
exemplo).  

II-O preenchimento tem de ser completo, em todos os 

espaços pertinentes, de forma legível, sem ressalvas e 
rasuras.  

III-A descrição da infração deve ser clara, relatando a falta 
cometida e a fonte de onde foram extraídos os valores 

decorrentes. Mencionar claramente a capitulação da 

legislação que deu origem à infração. Mencionar 
claramente a capitulação da legislação que deu origem 

ao valor da penalidade.  
IV-A assinatura de recebimento deverá ser exclusivamente 

do representante oficial ou legal do contribuinte, 

devendo-se evitar a assinatura de empregados 
subalternos sem representatividade.  

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

c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 


