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Leia com atenção o texto abaixo e responda a questão n° 01. 
Facebook te deixa gordo e pobre 

 
Bastam cinco minutos no Facebook (ou em qualquer outra rede 
social) para você ficar um pouquinho mais descontrolado. Aí fica 
difícil resistir às tentações, como comidas calóricas e compras 
desnecessárias. Ou seja, Facebook te faz engordar e se endividar. 
A conclusão é de uma pesquisa da Universidade de Pitsburgo e 
da Universidade Columbia. Dois professores de marketing 
convidaram 541 pessoas para alguns testes – uma parte delas 
acessava o Facebook e outras não. E, na sequência, eles tinham 
de escolher entre comer um biscoito de chocolate ou uma barra 
de cereal. O pessoal do Facebook preferia os doces. E eles 
também se mostravam mais propensos a seguir impulsos 
consumistas e torrar o dinheiro com uma compra qualquer. Além 
disso, os fãs de redes sociais desistiam mais rápido na hora de 
encontrar respostas para problemas de matemática. 
Isso só acontece porque quando você tem boas interações com 
seus amigos pelo Facebook, você fica mais feliz. “Quando as 
pessoas usam o Facebook elas ficam mais felizes com elas 
mesmas”, explica Andrew Stephen, co-autor do estudo. “E 
pessoas que se sentem bem tendem a se controlar menos. Eles se 
dão permissão para extrapolar em algumas coisas”, conclui. 
Os pesquisadores também perguntaram aos participantes sobre 
o tempo que passam online. Os mais cheinhos sempre gastavam 
mais tempo, todos os dias, com o Facebook. 
Ou seja, meus amigos, fechem aquela aba ali do Facebook e vão 
aproveitar o dia lá fora. 
 ( O Estado de São Paulo, 23 de Janeiro de 2013). 
 
QUESTÃO 01 
De acordo com o texto a pesquisa feita comprova que: 
a) Quem come mais biscoitos salgados não gostam de redes 

sociais. 
b) Quem preferiu as barras de cereais são os que não entram 

tanto no Facebook. 
c) Quem preferiu os doces são fãs do Facebook. 
d) Quem come menos doces tem preferência por compras por 

impulso. 
 

QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa em que a concordância verbal esteja 
correta: 
a) Fazem 10 dias que eu não entro no Facebook. 
b) Eu morava lá haviam 5 anos. 
c) Nem tudo era flores. 
d) O menino é os encantos dos tios. 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa em que a frase seja uma Oração 
Coordenada Sindética Adversativa: 
a) Ou entro no “Facebook” ou entro no “Twitter”. 
b) Comprei um notebook e conectei a Internet. 
c) Não enriqueci, contudo me diverti muito no Facebook. 
d) Estou de férias, portanto, vou dormir o dia inteiro. 

 
QUESTÃO 04 
Na frase abaixo devemos colocar _____ vírgulas. 
Hoje é a última sexta-feira de 2012. E você provavelmente vai 
passar os próximos dias em festa à espera do Ano Novo. Bem se 
quiser uma dica na hora de beber prefira vinhos tintos. Cientistas 
suspeitam que um dos componentes da bebida pode te 
deixar jovem por mais tempo. 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 6. 
 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa em que a frase tenha Pronome Indefinido: 
a) Não sei quanto custa aquele computador. 
b) Conseguiu passar no concurso que tanto queria. 
c) Este não é o curso que eu quero fazer. 
d) Ninguém passou com a nota máxima. 
 
QUESTÃO 06 
Faça a conversão de 8 metros em centímetros. 
a) 80 cm. 
b) 800 cm. 
c) 8.000 cm. 
d) 80.000 cm. 
 
QUESTÃO 07 
Dos 30 livros que Barbara comprou na Bienal do Livro, ela já leu 
70%. Quantos livros ainda restam para ler? 
a) 6 livros. 
b) 7 livros. 
c) 8 livros. 
d) 9 livros. 
 
QUESTÃO 08 
Qual é a área de um triângulo sendo que a base é de 16 cm e a 
medida da sua altura é de 8,0 cm? 
a) 32 cm. 
b) 64 cm. 
c) 128 cm. 
d) 132 cm. 
 
QUESTÃO 09 
Fernanda tem 250 esmaltes e sua prima Juliana tem o dobro do 
triplo da metade dos esmaltes da Fernanda. Quantos esmaltes 
Juliana tem? 
a) 125. 
b) 375. 
c) 750. 
d) 1000. 
 
QUESTÃO 10 
Ao convertermos 3360 segundos em minutos teremos: 
a) 45. 
b) 56. 
c) 65. 
d) 70. 
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QUESTÃO 11 
Podemos afirmar que as vantagens de atitudes éticas aplicadas 
ao ambiente de trabalho, podem acarretar, exceto: 
a) Maior nível de produção na empresa; 
b) Favorecimento para a criação de um ambiente de trabalho 

harmonioso, respeitoso e agradável; 
c) Aumento no índice de confiança entre os funcionários. 
d) Um ambiente profissional desmotivador. 
 
QUESTÃO 12 
A ética é construída por uma sociedade com base nos: 
a) valores históricos e hierárquicos. 
b) valores morais e religiosos. 
c) valores históricos e culturais. 
d) valores religiosos e culturais. 
 
QUESTÃO 13 
As relações humanas de trabalho para que se possa exercer um 
bom funcionamento de um trabalho em grupo, engloba alguns 
fatores, EXCETO: 
a) Todos devem empenhar-se no trabalho; 
b) Todos devem estar concentrados no trabalho; 
c) Ser democrático: respeitar a maioria; 
d) Ouvir as opiniões dos colegas, mas seguir somente a do seu 

superior, pois é a única que vale. 
 
QUESTÃO 14 
Analise as informações abaixo acerca dos deveres do trabalhador 
e responda: 
I-respeitar e tratar com educação o empregador, os 

companheiros de trabalho e as demais pessoas com quem 
estabeleça relações profissionais; 

II-comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade; 
III-realizar o trabalho com zelo e diligência; 
IV-cumprir as ordens do empregador em tudo o que respeite à 

execução do trabalho, salvo na medida em que se mostrem 
contrárias aos seus direitos e garantias; 

a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
QUESTÃO 15 
De acordo com os jornais nesse ano teremos uma diminuição no 
valor da conta de: 
a) Água. 
b) Gás. 
c) Energia Elétrica. 
d) Telefone Celular. 
 
QUESTÃO 16 
Analise as informações abaixo referentes ao que fazer em caso 
de hemorragia e responda: 
I- Deitar a vitima; 
II-Abaixar o membro. 
III-Aplicar sobre a ferida, um pano limpo, seco e sem pelos ou 

lenço de papel; 

IV-Aplicar sobre a ferida, um pano limpo, seco e sem pelos ou 
lenço de papel, caso o pano fique ensopado de sangue, 
coloque um outro por cima, sem retirar o primeiro; 

V-Fazer compressão até a hemorragia parar; 
a) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III, e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 17 
Uma criança desmaiou no pátio da escola, nesse caso devemos 
fazer, EXCETO: 
a) Deitar a vitima com a cabeça para cima e mais alta do que as 

pernas.  
b) Desapertar-lhe as roupas; 
c) Mantê-la aquecida; 
d) Logo que se recupere, levar ao médico. 
 
QUESTÃO 18 
São condições de higiene para o Monitor Escolar, EXCETO: 
a) Manter as roupas limpas. 
b) Manter os cabelos limpos e presos. 
c) Manter as unhas compridas e pintadas. 
d) Manter a higiene bucal. 
 
QUESTÃO 19 
Na hora do intervalo você notou que uma criança está sofrendo 
bullying, nesse caso o correto a fazer é EXCETO: 
a) Perguntar a criança o que está acontecendo. 
b) Avisar a professora do fato ocorrido. 
c) Levar as crianças que cometeram bullying, ao Conselho 

Tutelar. 
d) Levá-la até a sala da coordenadoria pedagógica. 
 
QUESTÃO 20 
Analise as informações abaixo acerca de algumas funções do 
monitor escolar e coloque V para Verdadeiro e F para Falso: 
(  )I-Prestar serviços de mensageiro; 
( )II-Auxiliar na manutenção da disciplina do corpo discente, 

controlando a movimentação dos alunos no recinto da escola 
e em suas imediações, orientando-se quanto às normas de 
comportamento; 

( )III-substituir o professor em caso de falta ou licença médica, 
nas aulas, reuniões e planejamento escolar; 

( )IV-informar a Direção da Escola e Coordenação Pedagógica 
sobre a conduta dos alunos e comunicar ocorrência; 

(  )V-colaborar na divulgação de avisos e instruções de interesse 
da administração da escola; 

( )VI-atender aos professores, em aula, nas solicitações de 
material escolar e nos problemas disciplinares ou de 
assistência aos alunos; 

a) V-, F-, V-, V-, V-, F. 
b) V-, F-, F-, V-, V-, V. 
c) V-, V-, F-, V-, V-, V. 
d) V-, V-, V-, V-, V-, V. 
 
QUESTÃO 21 
Analise as informações abaixo referentes aos cuidados que 
temos que ter ao operar o retroprojetor: 
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I-Colocar o aparelho sobre um suporte firme e de preferência de 
madeira, evitar os de metal pela possibilidade de 
conservação do calor. 

II-Verificar se a corrente elétrica é adequada para o bom 
funcionamento do aparelho. 

III-Após o uso deve-se desligar o aparelho imediatamente, para 
evitar desperdício de energia elétrica. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 22 
De acordo com o Artigo 24 da Lei Federal 9394/96 no Inciso I 
determina que  a carga horária: 
a)  mínima anual será de oitocentas e trinta horas, distribuídas 

por um mínimo de duzentos e vinte e cinco dias de efetivo 
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver; 

b) mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um 
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 
excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver; 

c) máxima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um 
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 
excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver; 

d) máxima anual será de oitocentas e trinta horas, distribuídas 
por um mínimo de duzentos e vinte e cinco dias de efetivo 
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver; 
 

QUESTÃO 23 
Segundo o Artigo 32 da Lei Federal 9394/96, o ensino 
fundamental obrigatório, com duração de: 
a)  8 (oito) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 

(seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 
cidadão. 

b) 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 5 
(cinco) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 
cidadão. 

c) 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 
(seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 
cidadão. 

d) 8 (oito) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 5 
(cinco) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 
cidadão. 

 
QUESTÃO 24 
O Artigo 2º da Lei Federal 8069/90 afirma que considera-se 
criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa: 
a) de doze anos de idade completos, e adolescente aquela 

entre treze e dezoito anos de idade. 
b) até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 

entre doze e dezoito anos de idade. 
c) até onze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 

entre onze e dezoito anos de idade. 
d) até onze anos de idade completos, e adolescente aquela 

entre doze e dezoito anos de idade. 
 

QUESTÃO 25 
Conforme o Artigo 245 da Lei Federal 8069/90, deixar o médico, 
professor ou responsável por estabelecimento de atenção à 
saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de 
comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra criança ou adolescente, terá como pena: 
a) multa de um salário de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência. 
b) multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 

dobro em caso de reincidência. 
c) multa de três salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência. 
d) multa de vinte salários de referência, aplicando-se o dobro 

em caso de reincidência. 
 
 
 
 
 
 







