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finalmente, subtraí 3. O resultado final foi 45. em que
Leia o Texto para responder as questões de
número pensei?
nº 01 à 05
a) 48
b) 96
O GIRASSOL
c) 19
d) 76
Sempre que o sol pinta de anil todo céu
O girassol fica um gentil carrossel.
Roda, roda, roda carrossel
QUESTÃO 07
Vai rodando dando mel
Em 12 caixas de certo medicamento há 96
Vai rodando dando flor
comprimidos. Então, o número de comprimidos em
Sempre que o sol pinta de anil todo céu
cinco caixas desse medicamento é igual a:
O girassol fica um gentil carrossel
a) 45
Fica um gentil carrossel
b) 40
Roda, roda, roda carrossel
c) 32
Gira, gira, gira girassol
d) 8
Redondinho como o céu
QUESTÃO 08
Amarelinho como sol.
A caixa do supermercado recebeu 7 pilhas de moedas
QUESTÃO 01
de R$ 0,50 para fazer o troco. Ao todo eram 210
Marque a alternativa na qual todas as palavras
moedas. Em cada pilha havia quantas moedas?
possuem encontros vocálicos
a) 20
a) Sempre – sol – céu – mel.
b) 30
b) Gira – pinta – vai – carrossel.
c) 15
c) Céu – vai – pinta – lua.
d) 35
d) Mel – pintou – carrossel – gira.
QUESTÃO 09
QUESTÃO 02
O dobro de um número menos 4 é igual a 16. Qual é
Qual palavra possui dígrafo:
esse número?
a) Roda
a) 10
b) Gira
b) 16
c) Flor
c) 20
d) 32
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

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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d) nenhum das anteriores
QUESTÃO 12
O que se deve fazer ao prestar socorro a uma vítima
QUESTÃO 18
enquanto o socorro médico não chega?
Qual a denominação das peças de uma tesoura de
a) Dar bastante líquido para a vítima.
telhado?
b) Manter a vítima deitada de costas e com a cabeça
a) arrochante ou estirante , pé direito, braço ou asa,
de lado, mesmo que ela tenha voltado a si.
mão francesa e pendoral.
c) Transportar a vítima em qualquer lugar.
b) arrochante ou estirante , pé direito, braço ou asa,
d) Deixar a vítima deitada no chão para ela se sentir
mão francesa.
mais à vontade.
c) arrochante ou estirante , pé direito, braço ou asa,
QUESTÃO 13
mão francesa e cumieira
Ao nos depararmos com situações desagradáveis em
d) arrochante ou estirante , pé direito, braço ou asa,
nosso ambiente de trabalho como fofocas, intrigas, etc,
mão inglesa e pendoral
devemos evitar que tipo de comportamento:
QUESTÃO 19
a) Amistoso e tolerante.
Qual a finalidade das “gravatas” em uma fôrma?
b) Intransigente e intolerante.
a) servir como emenda da fôrma
c) Cordial e companheiro.
b) evitar que a fôrma se abra
d) Companheiro e amistoso.
c) deixar a fôrma com um acabamento estético mais
QUESTÃO 14
bonito
Seu colega de trabalho acidentou-se, e apresenta
d) nenhuma das anteriores
ferimentos leves e escoriações. O que é recomendável?
a) Lavar o local, evitando-se contaminação com
QUESTÃO 20
agentes biológicos e químicos (água, água oxigenada,
Quais as ferramentas utilizadas pelo carpinteiro?
álcool) e encaminhar ao posto médico.
a) martelo, serrote, serra circular, serra de fita, metro,
b) Lavar o local do ferimento com qualquer líquido que
esquadro, lápis e arco de serra
esteja à mão e encaminhar o ferido ao médico.
b) martelo, serrote, serra circular, serra de fita, metro,
c) Passar um pano com água e sabão no local do
esquadro, lápis e marreta pequena
ferimento e voltar ao trabalho.
c) martelo, serrote, serra de fita, metro, esquadro,
d) Sentar e esperar que o ferimento sare.
lápis e arco de serra.
d) martelo, serrote, serra circular, serra de fita, metro,
esquadro e lápis.
QUESTÃO 15
O Senado aprovou na última quarta-feira dia 16 de
junho, um novo projeto. O texto aprovado, no entanto,
QUESTÃO 21
Porque a fôrma precisa ser bem fechada (estanque)?
suprime do projeto a definição de cotas para negros em
a) Para apressar a cura do concreto
diversas atividades. Mais cedo a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) tinha aprovado a proposta
b) Para evitar fuga da nata do concreto
e o parecer do relator, Demóstenes Torres (DEM-GO),
c) Para evitar que vaze a brita do concreto
foi mantido em plenário. O projeto segue agora para a
d) Para evitar trincas no concreto após a cura.
sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tal
projeto trata-se do:
QUESTÃO 22
a) O Estatuto da Igualdade Racial.
Quando da execução do ripamento do telhado qual o
b) O Estatuto da Independência Social
espaçamento recomendado entre uma ripa e outra?
c) O Estatuto do Funcionalismo Negro.
a) Duas vezes a largura da telha.
d) O Estatuto do Benemérito Racial
b) Igual ao comprimento do apoio existente na telha a
ser utilizada.
QUESTÃO 16
c) Igual ao comprimento da telha
Para que serve o equipamento denominado sulta?
d) Nenhuma das anteriores.
a) Para riscar o caimento do telhado
b) Para cortar madeiras
QUESTÃO 23
c) Para calcular as dimensões do telhado
Em uma tesoura de 10 metros, quantas mão francesas
d) Nenhuma das anteriores
são utilizadas?
a) 2 (duas)
QUESTÃO 17
b) 3 (três)
Para montar uma fôrma para concreto aparente, qual o
c) 1 (uma)
material mais indicado?
d) 4 (quatro)
a) tábua corrida
QUESTÃO 24
b) compensado (“madeirit”) resinado
A proteção no disco da serra circular serve para?
c) compensado (“madeirit”) plastificado
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a) Evitar acidentes com as mãos do operador.
QUESTÃO 31
b) Manter o alinhamento do corte da madeira.
Existem várias versões sobre o significado da palavra
c) Aumentar a velocidade de corte das madeiras.
CARAPICUÍBA, assinale a incorreta, segundo o site
d) Não tem nenhuma serventia.
www.carapicuiba.sp.gov.br
a) Pau Verde.
QUESTÃO 25
b) Pau Podre.
Identifique como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas as
c) Pau Escamoso.
afirmações sobre outros elementos que compõem a
d) Pau Escuro
armação do telhado.
QUESTÃO 32
( ) ripas e caibros são materiais usados no telhado.
CARAPICUÍBA foi uma das doze Aldeias fundadas pelo
( ) o madeiramento deve ser feito conforme o tipo de
Padre:
telhas que serão usadas.
a) José de Alencar
( ) perna, empena ou asa são peças que podem ser
b) José de Arimatéia
metálicas ou de madeira e servem de sustentação.
c) José da Silveira Xavier
A sequência correta é:
d) José de Anchieta
a) V – F – V
b) V – V – V
QUESTÃO 33
c) V – V – F
Nas pesquisas iniciadas junto à biblioteca da Linha
d) F – V – V
Férrea Sorocabana revelou-se que no mês de
QUESTÃO 26
Novembro de 1921, foi implantado um embarcadouro
Qual precaução deve ser tomada ao Desempenar peças
em CARAPICUÍBA, mais ou menos no km 22 do leito
de madeira antes de serrá-las?
férreo, e no ano de 1926 foi construída a Estação que
a) Manter o empeno da madeira que deve ficar para
denominou-se
baixo.
a) Maryania
b) É necessário deslizar a madeira devagar sobre a
b) Luzyania
desempenadeira.
c) Sylviania
c) A parte baixa da madeira deve ficar para baixo.
d) Mayrinquiania
d) Aproveitar as ondulações da madeira.
QUESTÃO 34
QUESTÃO 27
Em 1928, CARAPICUÍBA já era distrito policial. Na
O que significa fiada em telhados?
década de 30, os pioneiros já acreditavam no povoado
a) O número de telhas de um telhado.
que nascia, porque a região possuía clima excelente e
b) A parte alta das telhas.
terras ótimas para a cultura de batatinhas, cereais,
c) A formatação de um telhado.
legumes e hortaliças, onde se cultivavam também:
d) A sequência das telhas na direção da sua largura.
a) O Ipê Rosa
b) O Castanheiro europeu
QUESTÃO 28
c) A Palmeira Imperial
NÃO apresenta nome de madeira pesada, a alternativa:
d) A seringueira Real
a) Ipê - rosa.
b) Cedrinho.
QUESTÃO 35
c) Carvalho.
A empresa que Empregou muita gente, cujo o SR.
d) Mogno
Francisco e o Sr. Pedro Fornasaro foram seus primeiros
proprietários, na cidade de Carapicuíba é denominada
QUESTÃO 29
de:
O significado correto de beiral é:
a) A fiação Sul Sorocabana
a) Cobertura do telhado para fora do alinhamento da
b) A Fiação Sul Metropolitana
parede.
c) A Fiação Sul Paulistana
b) Trava do telhado, de forma equivalente.
d) A Fiação Sul Americana
c) Sustentar os caibros à parede.
d) Amarrar os caibros ao telhado.
QUESTÃO 36
QUESTÃO 30
A Lima e a Grosa são para:
a) abrir fechaduras.
b) clarear a madeira.
c) criar espaços na madeira.
d) modelar curvas.

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.
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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, 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.
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