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Leia o texto para responder a questão de nº 01 . 

 

Café pode diminuir risco de depressão 

 
Boa notícia, mas só vale para as mulheres. Pesquisadores 

da Escola de Saúde Pública de Harvard em Boston 

descobriram que beber de duas a três xícaras de café por 
dia pode diminuir em até 15% o risco de depressão em 

mulheres. 
Eles analisaram os dados de um estudo maior, o Nurses’ 

Health Study, que acompanhou mais de 50 mil mulheres. 

Entre os anos de 1980 e 2004, todas tiveram de preencher 
um questionário sobre o consumo diário de cafeína – com 

que frequência tomavam café, chá ou refrigerante. Por dez 
anos, os pesquisadores também as acompanharam para 

saber se alguma havia sido diagnosticada com depressão – 

e começado a tomar antidepressivos. 
Durante todo esse tempo, mais de 2,5 mil mulheres 

entraram em depressão. Mas quem bebia café escapava 
da doença com mais frequência: as mulheres que bebiam 

no mínimo quatro xícaras de café por dia tinham 20% 
menos risco de ficarem deprimidas; já entre aquelas que 

bebiam de duas a três xícaras o risco diminuía em 15%. 

Apesar dos bons resultados, os pesquisadores ainda dizem 
que outros estudos precisam ser feitos. Afinal, eles não 

avaliaram a predisposição genética, situação 
financeira ou vida pessoal de nenhuma das candidatas. 

Boa desculpa pra dar uma pausa no trabalho e tomar um 

cafezinho, hein? 
 

QUESTÃO 01 
De acordo com a pesquisa, beber café todo dia pode 

diminuir o risco de depressão em mulheres. Segundo os 
cientistas: 

a) a cafeína aumenta em 15% a chance de depressão. 

b) a cafeína diminui em 85% a chance de depressão, já 
que apenas 15% das mulheres apresentaram sintomas 

de depressão. 
c) a cafeína aumenta em 80% a chance de depressão já 

que apenas 20% das mulheres apresentaram sintomas 

de depressão. 
d) Mulheres que tomavam no mínimo quatro xícaras por 

dia tinham 20% menos riscos de ficarem  deprimidas.  
 

QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa em que a frase tenha um Pronome 

Indefinido. 

a) Você já tomou café? 
b) A minha xícara quebrou. 

c) Este café diminui a depressão. 
d) Ninguém tomou o café. 

 

 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que a palavra seja um 

Substantivo Coletivo. 
a) Homens. 

b) Tempo. 
c) Corja. 

d) Café. 

 
QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que o Verbo predispor esteja na 
1ª pessoa do plural do Futuro do Presente do modo 

Indicativo. 
a) Predisporei. 

b) Predisporemos. 

c) Predisporíamos. 
d) Predispúnheis. 

 
QUESTÃO 05 

A frase abaixo está sem as vírgulas. Assinale a alternativa 

que contemple o número de vírgulas que esta frase deve 
ter. 

“Os manifestantes em sua maioria católicos de diversas 
paróquias da cidade se reuniram por volta das 10h30 na 

frente da Catedral Divino Espírito Santo a principal da 
Igreja Católica de Bauru. Eles gritavam palavras de apoio 

ao padre e depois saíram em caminhada pelo calçadão do 

comércio local parando algumas vezes para rezar a Ave 
Maria e novamente gritar palavras de ordem pelo 

megafone seguidas de um apitaço.” 
a) Seis vírgulas. 

b) Sete vírgulas. 

c) Oito vírgulas. 
d) Nove vírgulas. 

 
QUESTÃO 06 

Em 3 dias teremos _______ segundos. 

a) 86.400 
b) 212.000. 

c) 259.200. 
d) 269.000. 

 
QUESTÃO 07 

Qual a medida da área de um losango, sendo que a base 

mede 18 cm e a altura de 15 cm? 
a) 118 cm². 

b) 170 cm². 
c) 270 cm². 

d) 350 cm². 

 
QUESTÃO 08 

Qual a área do quadrado, sendo que a medida do lado é 
de 12 cm? 

a) 144 cm². 
b) 240 cm². 

c) 300 cm². 

d) 340 cm². 
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QUESTÃO 09 

Um professor corrige 420 provas em 120 minutos. Em 70 

minutos ele terá corrigido _______ provas. 
a) 200. 

b) 245. 
c) 265. 

d) 320. 

 
QUESTÃO 10 

Quanto é 70% de 900? 
a) 600. 

b) 630. 
c) 700. 

d) 730. 

 
QUESTÃO 11 

São atitudes éticas no trabalho, EXCETO: 
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 
Analise as informações abaixo referentes às atribuições do 

Agente de Fiscalização e responda: 
I-Fiscalizar imóveis verificando o cumprimento da 

legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da 

comunidade. 
II-Fiscalizar estabelecimentos comerciais, verificando o 

cumprimento da legislação pertinente, para assegurar o 
bem-estar da comunidade. 

III-Fiscalizar indústrias, verificando o cumprimento da 

legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da 
comunidade. 

IV-Fiscalizar diversões públicas, verificando o cumprimento 
da legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da 

comunidade. 
V- Fiscalizar e deter totalmente as atividades dos 

ambulantes, verificando o cumprimento da legislação 

pertinente, para assegurar o bem-estar da comunidade. 
a) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

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

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 17 

Podemos afirmar que o “Auto de Infração” seria o ato 
administrativo de aplicação de penalidades, pelo 

descumprimento de obrigações: 

a)  judiciárias acessórias, ou certos deveres não 
cumpridos.  Temos aí uma segunda modalidade de auto 

de infração, cuja finalidade é de punir o infrator.  
b) legislativas  ou certos deveres não cumpridos.  Temos 

aí uma segunda modalidade de auto de infração, cuja 
finalidade é de punir o infrator.  

c) tributárias acessórias, ou certos deveres não 

cumpridos.  Temos aí uma segunda modalidade de auto 
de infração, cuja finalidade é de punir o infrator.  

d) executivas, ou certos deveres não cumpridos.  Temos aí 
uma segunda modalidade de auto de infração, cuja 

finalidade é de punir o infrator.  

 
QUESTÃO 18 

Podemos afirmar que uma obra é conhecida por meio de 
seu ________. Este, quanto mais explicitado e confiável 

for, menores distorções acarretará ao orçamento, pois a 
precisão desse orçamento depende do conhecimento e 

avaliação do custo do maior número possível de serviços 

intervenientes. 
a) projeto. 

b) objetivo. 
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c) fiscal. 

d) engenheiro. 

 
QUESTÃO 19 

O Estudo Preliminar visa à análise e escolha da solução 
que melhor responda às necessidades, sob os aspectos: 

a)  legal, teórico, econômico e ambiental do 

empreendimento. 
b) legal, técnico, econômico e ambiental do 

empreendimento. 
c) tributário, técnico, teórico e ambiental do 

empreendimento. 
d) legal, técnico, teórico e ambiental do empreendimento. 

 

QUESTÃO 20 
Segundo o Artigo 150 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I-exigir ou aumentar tributo mesmo que haja lei que o 
estabeleça; 

II-instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 

distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercida, independentemente da denominação jurídica 

dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III-cobrar tributos. 
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 21 

O Artigo 153 da Constituição da República Federativa do 
Brasil afirma que compete __________ instituir impostos 

sobre: 

I-importação de produtos estrangeiros; 
II-exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados; 
III-renda e proventos de qualquer natureza; 

IV-produtos industrializados; 
V-operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários; 

VI-propriedade territorial rural; 
VII-grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 

a) à União. 
b) aos Estados. 

c) aos Municípios. 

d) aos Estados e Municípios. 
 

QUESTÃO 22 
Conforme Inciso IV do Artigo 158 da Constituição da 

República Federativa do Brasil no que tange “Pertencem 
aos Municípios”, _____________ 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) vinte por cento. 

b) vinte e cinco por cento. 

c) trinta por cento. 
d) trinta e cinco por cento. 

 
QUESTÃO 23 

O Artigo 2º do Código Sanitário Estadual Lei n° 10.083/98 

afirma que os princípios expressos neste Código disporão 
sobre proteção, promoção e preservação da saúde, no que 

se refere às atividades de interesse à saúde e meio 
ambiente, nele incluído o do trabalho, e têm os seguintes 

objetivos: 
I -assegurar condições adequadas à saúde, à educação, à 

moradia, ao transporte, ao lazer e ao trabalho; 

II-promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, 
nele incluído o do trabalho, garantindo condições de 

saúde, segurança e bem-estar público; 
III -assegurar condições adequadas de qualidade na 

produção, comercialização e consumo de bens e 

serviços de interesse à saúde, incluídos procedimentos, 
métodos e técnicas que as afetem; 

IV-assegurar condições adequadas para prestação de 
serviços de saúde; 

V-promover ações visando o controle de doenças, agravos 
ou fatores de risco de interesse à saúde;  

VI-assegurar e promover a participação da comunidade 

nas ações de saúde. 
a) Apenas as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas. 

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

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 24 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 
Segundo o Código Sanitário Estadual Lei n° 10.083/98, em 

seu Artigo 14 toda e qualquer edificação, quer seja urbana 

ou rural, deverá ser construída e mantida, observando - 
se: 

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

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

social; 

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

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

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

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

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

QUESTÃO 25 
De acordo com o Parágrafo 1° do Artigo 63 do Código 

Sanitário Estadual Lei n° 10.083/98, as  

normas técnicas previstas neste Código serão elaboradas   
ou revistas, quando já existentes, em um prazo de: 
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a)  até seis meses após a publicação desta lei, quando 

então passarão a ser revistas a cada 5 (cinco) anos. 

b) até 1 (um) ano após a publicação desta lei, quando 
então passarão a ser revistas a cada 5 (cinco) anos. 

c) até 2 (dois) anos após a publicação desta lei, quando 
então passarão a ser revistas a cada 5 (cinco) anos. 

d) até 3 (três) anos após a publicação desta lei, quando 

então passarão a ser revistas a cada 5 (cinco) anos. 

 


