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Leia o Texto para responder as questões de
nº 01 à 05
O GIRASSOL
Sempre que o sol pinta de anil todo céu
O girassol fica um gentil carrossel.
Roda, roda, roda carrossel
Vai rodando dando mel
Vai rodando dando flor
Sempre que o sol pinta de anil todo céu
O girassol fica um gentil carrossel
Fica um gentil carrossel
Roda, roda, roda carrossel
Gira, gira, gira girassol
Redondinho como o céu
Amarelinho como sol.
QUESTÃO 01
Marque a alternativa na qual todas as palavras
possuem encontros vocálicos
a) Sempre – sol – céu – mel.
b) Gira – pinta – vai – carrossel.
c) Céu – vai – pintou – lua.
d) Mel – pinta – carrossel – gira.
QUESTÃO 02
Qual palavra possui dígrafo:
a) Roda
b) Gira
c) Flor
d) Carrossel
QUESTÃO 03
Qual palavra está separada incorretamente:
a) re-don-di-nho
b) ro-da
c) gen-til
d) Ca-rro-ssel
QUESTÃO 04
Marque a alternativa na qual todas as palavras estão
acentuadas corretamente:
a) céu – lua – pé – sol
b) lua – róda – víra – céu
c) sol – gira – lúa – róda
d) róda – lúa – víra – sol
QUESTÃO 05
Qual alternativa possui só substantivos
a) fica – gira – sol – céu
b) vira – sol – pinta – flor
c) sol – girassol – flor – céu
d) carrossel – redondinho – amarelinho – gira
QUESTÃO 06
Pensei em um número, multipliquei-o por 4 e, ao
resultado, somei 20. Em seguida, dividi por 2 e

finalmente, subtraí 3. O resultado final foi 45. em que
número pensei?
a) 48
b) 96
c) 19
d) 76
QUESTÃO 07
Em 12 caixas de certo medicamento há 96
comprimidos. Então, o número de comprimidos em
cinco caixas desse medicamento é igual a:
a) 45
b) 40
c) 32
d) 8
QUESTÃO 08
A caixa do supermercado recebeu 7 pilhas de
moedas de R$ 0,50 para fazer o troco. Ao todo eram
210 moedas. Em cada pilha havia quantas moedas?
a) 20
b) 30
c) 15
d) 35
QUESTÃO 09
O dobro de um número menos 4 é igual a 16. Qual é
esse número?
a) 10
b) 16
c) 20
d) 32
QUESTÃO 10
Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nasceu em 21
de outubro de 1940. Foi o mais jovem jogador a
vencer uma Copa do Mundo (junho de 1958). Pelé
fez seu milésimo gol em 28 de janeiro de 1971.
Quantos anos tinha Pelé ao ganhar a Copa do Mundo
em 1958 e quantos anos tinha quando fez o milésimo
gol?
a) 30 e 17
b) 17 e 30
c) 20 e 35
d) 35 e 20
QUESTÃO 11
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.
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QUESTÃO 12
O que se deve fazer ao prestar socorro a uma vítima
enquanto o socorro médico não chega?
a) Dar bastante líquido para a vítima.
b) Manter a vítima deitada de costas e com a cabeça
de lado, mesmo que ela tenha voltado a si.
c) Transportar a vítima em qualquer lugar.
d) Deixar a vítima deitada no chão para ela se sentir
mais à vontade.
QUESTÃO 13
Ao nos depararmos com situações desagradáveis em
nosso ambiente de trabalho como fofocas, intrigas,
etc., devemos evitar que tipo de comportamento:
a) Amistoso e tolerante.
b) Intransigente e intolerante.
c) Cordial e companheiro.
d) Companheiro e amistoso.
QUESTÃO 14
Seu colega de trabalho acidentou-se, e apresenta
ferimentos leves e escoriações. O que é
recomendável?
a) Lavar o local, evitando-se contaminação com
agentes biológicos e químicos (água, água
oxigenada, álcool) e encaminhar ao posto médico.
b) Lavar o local do ferimento com qualquer líquido
que esteja à mão e encaminhar o ferido ao médico.
c) Passar um pano com água e sabão no local do
ferimento e voltar ao trabalho.
d) Sentar e esperar que o ferimento sare.
QUESTÃO 15
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:
a) O Estatuto da Igualdade Racial.
b) O Estatuto da Independência Social
c) O Estatuto do Funcionalismo Negro.
d) O Estatuto do Benemérito Racial
QUESTÃO 16
A incorporação das boas práticas de gestão de saúde
e segurança no trabalho contribui para:
a) a proteção contra os riscos presentes no ambiente
de trabalho, prevenindo e reduzindo acidentes e
doenças e diminuindo consideravelmente os custos
b) aumentar ainda mais o número de acidentes
c) gerar graves acidentes com os colaboradores
d) aumentar o lucro.

QUESTÃO 17
Quais itens abaixo são considerados como EPI
(Equipamento de Proteção Individual), para evitar
acidentes no trabalho.
a) Sandálias, brincos, chinelos, luvas.
b) Tênis, capacete, brincos, máscaras.
c) Capacete, luvas; botas, máscaras.
d) Chinelos, máscaras, luvas, capacete.
QUESTÃO 18
Para manter o bom estado de uso dos equipamentos,
materiais e utensílios, o que deve ser feito ao final do
expediente?
a) Guardá-los atrás das portas para evitar tropeços
no dia seguinte.
b) Guardá-los embaixo da mesa para evitar quedas
no dia seguinte.
c) Acondicioná-los, diariamente, em locais
apropriados.
d) Não é tarefa do auxiliar do ajudante geral por isso
não vai guardá-los.
QUESTÃO 19
Sobre a limpeza correta das lixeiras, marque a
alternativa errada:
a) Retirar o saco plástico contendo o lixo.
b) Lavar as lixeiras com água, detergente, bucha e
escova.
c) Manter as lixeiras destampadas e mal
conservadas.
d) Colocar saco plástico no interior das lixeiras.
QUESTÃO 20
Assinale a alternativa incorreta.
a) Para atividades que envolvam o contato com energia
elétrica o trabalhador deve usar luvas e botas de
borracha.
b) Quando o fusível derreter ou fundir, desligue
imediatamente a chave. Troque o fusível danificado por
um novo, de igual amperagem.
c) O benjamim é uma ótima alternativa para solucionar
a falta de tomadas, possibilita a ligação de vários
aparelhos numa mesma tomada.
d)
Equipamentos
eletrônicos
sensíveis,
como
microcomputadores e aparelhos de fax, precisam de
proteção especial (estabilizadores de voltagem,
protetores contra descargas elétricas, entre outros).
QUESTÃO 21
Para evitar acidentes com equipamentos elétricos, é
necessário:
a) Ligar vários equipamentos numa única tomada.
b) Jogar água na parte elétrica dos equipamentos.
c) Ligar na tomada qualquer máquina elétrica antes
de higienizá-la.
d) Que apenas o técnico conserte os equipamentos
elétricos danificados
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QUESTÃO 22
Na limpeza de ralos e canaletas deve-se usar:
a) Água quente, solução de água e detergente.
b) Água, sabão e desinfetante.
c) Detergente neutro e desinfetante.
d) Água sanitária e detergente.
QUESTÃO 23
O modo correto de erguer ou carregar materiais
pesados é:
a) Tentar erguer uma carga maior que sua
resistência.
b) Levantar uma carga, dobrar as costas e manter as
pernas esticadas.
c) Sempre que possível, utilizar um carrinho para
transportar os materiais.
d) Manter sempre dobrada a coluna, independente
do peso.
QUESTÃO 24
Para remover e podar qualquer árvore, a Prefeitura
do município deverá ser consultada. Marque a
alternativa INCORRETA sobre as ações que serão
aceitas:
a) Árvores impossibilitando o acesso de veículos em
imóveis.
b) Árvores doentes.
c) Árvores de interesse comum, que são patrimônio
ambiental por motivo de sua localização, antiguidade,
raridade e interesse histórico.
d) Árvores causando danos comprováveis ao
patrimônio público ou privado.
QUESTÃO 25
Assinale a opção falsa. Nas atividades cotidianas, o
Ajudante Geral deve:
a) zelar pela segurança própria e a de terceiros que
transitem próximo ao local de trabalho.
b) quando em serviço, não intervir nas atividades de
particulares.
c) utilizar sempre os equipamentos de proteção
individual.
d) realizar seus serviços somente em obediência
àqueles que residem próximo ao local de trabalho.
QUESTÃO 26
Sobre o Cargo de Ajudante Geral, é errado afirmar:
a) auxiliar na execução de serviços de restauração de
bens imóveis públicos é uma de suas atribuições.
b) somente executa as atividades inerentes às
atribuições do cargo se estiver acompanhado do
chefe imediato.
c) os serviços de pequenos reparos nas salas da
Prefeitura, também são atribuições do cargo.
d) o ajudante geral deve auxiliar nos serviços de
manutenção de jardins e espaços abertos da
Prefeitura.

QUESTÃO 27
Assinale a opção correta. No exercício de suas
atribuições, o Ajudante Geral:
a) é responsável pela guarda e manutenção das
ferramentas de trabalho.
b) não deve ter iniciativa própria para a execução de
trabalhos inerentes às atribuições do cargo.
c) pode se ausentar do trabalho para tratar de
assuntos de interesses particulares.
d) pode interromper o trabalho para conversar com
pessoas que transitem no local de trabalho.
QUESTÃO 28
Assinale a opção incorreta a respeito dos serviços de
limpeza que devem ser realizado pelo Ajudante
Geral.
a) Ser cortês com os transeuntes.
b) Procurar não interromper a passagem das pessoas
c) Parar de trabalhar para ficar conversando com
conhecidos que passam.
d) Dar destino adequado ao lixo recolhido.
QUESTÃO 29
Podemos afirmar que o uso de cinto de segurança é
obrigatório em atividades realizadas, com risco de
queda, acima de:
a) Dois metros.
b) Doze metros.
c) Cinco metros.
d) Dez metros.
QUESTÃO 30
Em relação ao lixo público, marque a alternativa
INCORRETA:
a) A exposição indevida do lixo gera incômodos à
população pelo seu mau odor e pela poluição visual.
b) O lixo residencial são resíduos sólidos gerados nas
atividades diárias em casas e apartamentos.
c) O lixo de fontes especiais é aquele que em função
de determinadas características peculiares que
apresenta, merece cuidados especiais em sua
manipulação. (lixo hospitalar)
d) O lixo depositado a céu aberto não constitui-se em
foco de proliferação de doenças.
QUESTÃO 31
Existem várias versões sobre o significado da palavra
CARAPICUÍBA, assinale a incorreta, segundo o site
www.carapicuiba.sp.gov.br
a) Pau Verde.
b) Pau Podre.
c) Pau Escamoso.
d) Pau Escuro
QUESTÃO 32
CARAPICUÍBA foi uma das doze Aldeias fundadas
pelo Padre:
a) José de Alencar
b) José de Arimatéia
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c) José da Silveira Xavier
d) José de Anchieta
QUESTÃO 33
Nas pesquisas iniciadas junto à biblioteca da Linha
Férrea Sorocabana revelou-se que no mês de
Novembro de 1921, foi implantado um embarcadouro
em CARAPICUÍBA, mais ou menos no km 22 do leito
férreo, e no ano de 1926 foi construída a Estação que
denominou-se
a) Maryania
b) Luzyania
c) Sylviania
d) Mayrinquiania
QUESTÃO 34
Em 1928, CARAPICUÍBA já era distrito policial. Na
década de 30, os pioneiros já acreditavam no
povoado que nascia, porque a região possuía clima
excelente e terras ótimas para a cultura de
batatinhas, cereais, legumes e hortaliças, onde se
cultivavam também:
a) O Ipê Rosa
b) O Castanheiro europeu
c) A Palmeira Imperial
d) A seringueira Real.

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.
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 35
A empresa que Empregou muita gente, cujo o SR.
Francisco e o Sr. Pedro Fornasaro foram seus
primeiros proprietários, na cidade de Carapicuíba é
denominada de:
a) A fiação Sul Sorocabana
b) A Fiação Sul Metropolitana
c) A Fiação Sul Paulistana
d) A Fiação Sul Americana
QUESTÃO 36
O único telefone ligado na vila de Carapicuíba era de
número 16, através de uma extensão da linha
provinda de Osasco, e estava localizado:
a) Na antiga Casa de cultura.
b) Na antiga Casa de Administração.
c) Na antiga Estação de Trens.
d) Na antiga Delegacia.
QUESTÃO 37
CARAPICUÍBA foi uma das doze Aldeias fundadas,
por volta de:
a) 1580
b) 1680
c) 1780
d) 1980
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,
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