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Português
Passar horas curvado na frente do computador faz parte da rotina de muitas
pessoas. A má postura é ruim não só para a saúde física, mas também para o
bem estar emocional e social. Os efeitos da má postura são sentidos em todo o
corpo, causando dores nas costas e no pescoço, fadiga muscular, limitações
na respiração, artrite nas juntas, problemas digestivos e mudanças de humor –
sem contar que cria uma má impressão na hora de procurar emprego, no início
de um relacionamento ou de uma nova amizade. Ela também pode tornar a
pessoa mais vulnerável ____ violência urbana: muitos anos atrás,
pesquisadores mostraram que as mulheres que andavam curvadas, olhando
para o chão como se carregassem o peso do mundo nas costas, tinham muito
mais risco de serem assaltadas do que as que andavam rápido, com a cabeça
ereta. Vivemos em um campo gravitacional e, quando nosso corpo está
desalinhado verticalmente, certos músculos têm de trabalhar mais que outros
para nos manter na posição correta. A consequência é uma fadiga e um
desconforto que perduram mesmo depois de finalizado o esforço que os
causou. Em um estudo realizado com 110 alunos da Universidade Estadual de
San Francisco, nos Estados Unidos, os pesquisadores pediram que 55
estudantes andassem curvados, enquanto outros 55 deveriam andar com as
costas eretas. Resultado: esses últimos se sentiram muito mais bem-dispostos
e cheios de energia ao longo do dia. Qualquer posição assumida
repetitivamente ou por períodos prolongados “treina” os músculos e tendões
para se esticarem ou encurtarem e causa um nível de estresse nos ossos e
juntas ____ ponto de alterar sua forma mais ou menos permanentemente. Da
mesma forma que o salto alto encurta e contrai o tendão de Aquiles e os
músculos da panturrilha, manter as costas curvadas, hora após hora, pode
resultar em uma deformação perene. O mesmo vale para a má postura na
caminhada, que deixa a pessoa com os ombros e a parte superior das costas
permanentemente arredondados.
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo
01- Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto
CORRETAMENTE:
a) a – a
b) a - à
c) à - à
d) à – a

02 - Em relação ao texto, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) A má postura interfere negativamente na saúde física e no bem-estar
emocional e social.
b) A má postura tem consequências sobre o organismo: causa dor nas costas e
no pescoço, fadiga muscular, limitações na respiração, artrite nas juntas,
problemas digestivos e mudança de humor.
c) Conforme o estudo realizado, andar curvado proporciona melhor disposição
e mais energia ao longo do dia.
d) Posições repetidas causam alterações que podem ser permanentes.
03- Sobre o emprego dos termos sublinhados nos contextos dados, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
( ) O juiz absorveu o réu.
( ) O rapaz ascendeu profissionalmente com muita rapidez.
( ) Sustamos o empréstimo bancário por ora.
a) C - E - C.
b) E - C - C.
c) E - E - E.
d) E - C - E.
04- Assinalar a alternativa em que a concordância está CORRETA:
a) Rezem baixos, por favor.
b) Vocês falaram bonito.
c) É precisa muita paciência para aguentar tudo isso.
d) Feito a denúncia, recolheram-se a seus recintos.
05- Assinalar a alternativa cuja palavra sublinhada
morfologicamente como um advérbio:
a) Para o início das aulas faltam muitos professores.
b) As aulas iniciam na segunda quinzena de fevereiro.
c) Se fizermos a festa, precisamos nos organizar.
d) Não se podem desperdiçar oportunidades.

classifica-se

06- Avalie as orações a seguir quanto à concordância nominal.
I – A paciente parece meia confusa após a cirurgia.
II – É proibido entrada de alimentos no centro cirúrgico.
III – Há motivos bastantes para efetuar uma nova cirurgia no paciente.
IV - Ela mesmo compareceu à Policlínica para marcação de exames.
Considerando a norma culta, as orações que apresentam a concordância
nominal correta são:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II e IV

07- Suspenderam os empréstimos no banco (1ª parte).
Promulgaram a lei que proíbe a amamentação em público? (2ª parte).
As sentenças estão:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente corretas.
d) Totalmente incorretas.
08- Assinalar a alternativa cuja palavra sublinhada
morfologicamente como um advérbio:
a) Para o início das aulas faltam muitos professores.
b) As aulas iniciam na segunda quinzena de fevereiro.
c) Se fizermos a festa, precisamos nos organizar.
d) Não se podem desperdiçar oportunidades

classifica-se

09-Sobre os processos de coordenação e subordinação, analisar os itens
abaixo:
I - A conjunção “mas” é empregada em orações coordenadas adversativas
para indicar idéia de oposição em relação ao argumento anterior.
II - A conjunção “se” é empregada em orações subordinadas condicionais para
introduzir uma oração que indica ideia de condição no período.
a) Somente o item I está correto.
b) Os itens I e II estão corretos.
c) Os itens I e II estão incorretos.
d) Somente o item II está correto.
10: Considerando que o Novo Acordo Ortográfico alterou o emprego do hífen
em palavras compostas, a sequência de palavras hifenizadas grafadas
corretamente é
a) Intraracial / antissocial / alémtúmulo / vice-almirante.
b) Auto-escola / minissaia / mandachuva / portarretrato.
c) Hiperrenquitado / semiaberto / microondas / auto-peça.
d) Anti-imperialista / pré-história / semianalfabeto / autoaprendizagem.
Matemática:
11- No início do mês, o preço do quilo da tilápia, em um mercado municipal, era
de R$25,00. No final do mês, o mesmo peixe era vendido a R$28,00 o quilo.
Qual a variação percentual do preço do quilo da tilápia?
a) 12%.
b) 15%
c) 18%.
d) 21%.

12- Um artigo afirma que 5,68 bilhões de pessoas vivem hoje no planeta e que
80 milhões nascem a cada ano. Pode-se expressar os mesmos números,
respectivamente da seguinte forma:
a) 568 . 109; 8. 106
b) 568 . 107; 8 . 107
c) 568 . 108; 80 . 106
d) 56,8 . 109; 80 . 109
13- Camila encheu de suco seis vezes um copo grande e três vezes um copo
pequeno e colocou numa jarra onde obteve 2 litros. Nomeando a capacidade
do copo grande como “x” e do copo pequeno como “y”, assinale a afirmativa
que representa adequadamente essa situação:
a) x/6+y/3= 2
b) 6(x+3y) = 2
c) 3(6x+2y) = 2
d) 6x+3y= 2
14- No campeonato de vôlei da escola, o time de Pedro foi campeão invicto dos
12 jogos disputados e fez 28 pontos. Sabendo que a vitória corresponde a 3
pontos, o empate corresponde a 1 ponto e a derrota a nenhum ponto, calcule
quantas vitórias e quantos empates esse time obteve, respectivamente:
a) 6 vitórias; 6 empates.
b) 7 vitórias; 5 empates.
c) 8 vitórias; 4 empates.
d) 9 vitórias; 3 empates.
15- Para fazer backup de suas informações para um HD externo, Júlio demora
22 minutos para transferir 10GB de arquivos numa velocidade de 60Mbps.
Quanto tempo irá demorar o mesmo procedimento se Júlio quiser fazer backup
de 15 GB de arquivos e a taxa de transferência for de 50Mbps?
a) 36min45s.
b) 39min36s.
c) 43min25s.
d) 45min40s.
16- Uma empresa quer contratar funcionários a um valor fixo diário a ser
dividido igualmente entre os contratados. Sabendo que no caso da empresa
contratar 4 funcionários cada um receberá R$ 350,00 por dia, calcule quantas
pessoas precisam ser contratadas para que cada um receba R$175,00 por dia.
a) 6 pessoas.
b) 7 pessoas.
c) 8 pessoas.
d) 9 pessoas.
17-Calcule a medida da aresta de um cubo para que ele tenha o volume igual
ao de um bloco retangular com arestas de 16cm, 8 cm e 4cm.
a) 8 cm.
b) 9 cm.
c) 11 cm.
d) 12 cm.

18- Sobre os números naturais é INCORRETO afirmar que:
a) Todo número natural tem um sucessor.
b) Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor.
c) A soma de dois números naturais sempre é um número natural.
d) O produto de dois números naturais nem sempre é um número natural.
19- Uma colônia de vírus se reproduz tão rapidamente que dobram de volume
nos recipientes a cada minuto. Sabendo que em 6 minutos um recipiente fica
totalmente cheio de vírus, em quantos minutos eles ocupam metade do
recipiente?
a) 3 minutos.
b) 4 minutos.
c) 5 minutos.
d) 6 minutos.
20- Sabendo que a soma dos quadrados de dois números é 1600 e que o
menor desses números é 24, calcule o maior.
a) 26.
b) 28.
c) 30.
d) 32.
Conhecimentos Específicos:
Responda as próximas 3 (três) questões de acordo com a Lei 12.608:
21- “É dever ____________________ adotar as medidas necessárias à
redução dos riscos de desastre.” Completa corretamente a lacuna:
a) da União.
b) da União e dos Estados.
c) da União, dos Estados e do Distrito Federal.
d) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
22 “ ______________ tem por finalidade contribuir no processo de
planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e
ações de proteção e defesa civil.” Completa corretamente a lacuna:
a) O CONPDEC (Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil)
b) O SINPDEC (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil)
c) A PNPDEC (Política Nacional De Proteção e Defesa Civil)
d) O plano diretor dos Municípios.
23. A concessão de licença ou alvará de construção em áreas de risco
indicadas como não edificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada:
a) É vedada.
b) Será expedida após aprovação do engenheiro do município.
c) Será expedida após aprovação do Estado.
d) Será expedida após o proprietário adequar o local às exigências tanto
municipais como estaduais.

Responda as próximas 3 (três) questões de acordo com a Lei 12.983:
24-Os Estados poderão apoiar a elaboração de termos de referência, planos de
trabalho e projetos, cotação de preços, fiscalização e acompanhamento, bem
como a prestação de contas de Municípios com população inferior a:
a) 30.000 (trinta mil) habitantes.
b) 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
c) 60.000 (sessenta mil) habitantes.
d) 80.000 (oitenta mil) habitantes.
25-No caso de execução de ações de recuperação e de resposta, para
recuperação, o ente beneficiário deverá apresentar plano de trabalho ao órgão
responsável pela transferência dos recursos no prazo de quantos dias da
ocorrência do desastre?
a) 30 (trinta).
b) 60 (sessenta).
c) 90 (noventa).
d) 120 (cento e vinte).
26- Constatadas, a qualquer tempo, nas ações de prevenção, de resposta e de
recuperação, a presença de vícios nos documentos apresentados, a
inexistência de risco de desastre, da situação de emergência ou do estado de
calamidade pública declarados ou a inexecução do objeto, o ato administrativo
que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória:
a) não perderá seus efeitos.
b) perderá seus efeitos, porém o ente beneficiário pode destinar os valores
repassados para outras finalidades desde que se tratem de estados de
emergência ou calamidade pública.
c) perderá seus efeitos, ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os
valores repassados ainda não utilizados.
d) perderá seus efeitos, ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os
valores repassados devidamente atualizados.
De acordo com a Instrução Normativa nº 2 de dezembro de 2016, responda as
próximas quatro questões.
27-Julgue as seguintes afirmativas:
I. O Chefe do Poder Executivo Municipal, Estadual ou do Distrito Federal,
integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC),
poderá decretar Situação de Emergência(SE) ou Estado de Calamidade
Pública (ECP) quando for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial para execução das ações de socorro e assistência humanitária à
população atingida, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de
áreas atingidas por desastre.
II. Nos casos em que os desastres forem resultantes do mesmo evento adverso
e atingirem mais de um município concomitantemente, o Governador do Estado
poderá decretar a situação de emergência ou o estado de calamidade pública
nos municípios atingidos.
III. O Decreto de situação de emergência ou do estado de calamidade pública
deverá estar fundamentado em parecer do órgão de Proteção e Defesa Civil do

Município, do Estado ou do Distrito Federal e terá prazo máximo de 180 dias a
contar de sua publicação.
IV. Quando o Município, o Distrito Federal ou o Estado se equivocarem na
codificação do desastre, o Ministério da Integração Nacional por meio da
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil(SEDEC), poderá fazer a devida
adequação, reconhecendo a situação anormal com base na codificação correta
e comunicando à autoridade local para que realize o ajuste em seu ato original.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas.
28- Desastres em que os danos e prejuízos são suportáveis e superáveis pelos
governos locais e a situação de normalidade pode ser restabelecida com os
recursos mobilizados em nível local ou complementados com o aporte de
recursos estaduais e federais são de qual nível?
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
29- Os desastres de nível__________ ensejam a decretação de situação de
emergência, enquanto os desastres de nível __________ a de estado de
calamidade pública. Completa corretamente as lacunas:
a) I(um); II e III (dois e três).
b) I, II e III (um, dois e três); IV (quatro).
c) I e II (um e dois); III e IV (três e quatro).
d) I e II (um e dois); III (três).
30. O ente federado que discordar do indeferimento do pedido de
reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública
poderá apresentar recurso administrativo à autoridade que proferiu a decisão,
por meio do S2ID, no prazo de quantos dias do recebimento da notificação
oficial?
a) 10 (dez).
b) 15 (quinze).
c) 20 (vinte).
d) 30 (trinta).

