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Leia O Texto para responder as questões de nº 01 à
nº 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
Uma instalação elétrica segura é aquela que:
a) não causa acidentes nem queima aparelhos;
b) causa curtos-circuitos;
c) dá choque elétrico;
d) é efetuada com material de terceira e muitos gatos.
QUESTÃO 17
A instalação elétrica é uma das etapas mais __________
e__________ de uma construção.
Complete os espaços acima com as palavras certas.
a) simples - fáceis;
b) bonitas – simples;

c) importantes - delicadas;
d) neutras – seguras.
QUESTÃO 18
Para fazer uma instalação elétrica com o medidor (relógio)
ligado, para maior segurança, usa-se uma lâmpada-teste,
ou seja, com os fios isolados para saber qual é o fio neutro
e qual é o fio fase. No fio fase a lâmpada:
a) acenderá;
b) queimará;
c) permanecerá apagada;
d) estourará.
QUESTÃO 19
Assinale a alternativa errada.
Os fios possuem uma bitola especificada para receber a
carga elétrica correta. Ao escolher fios com bitola maior
que o necessário o eletricista:
a) evita desperdício de energia;
b) garante maior economia;
c) gera maior consumo e sobrecarga;
d) evita o uso de benjamins e extensões;
QUESTÃO 20
Em qualquer instalação elétrica, (em banheiros, cozinha,
lavanderias), é obrigatório o uso do DR (Diferencial
Residual), cuja principal função do equipamento é:
I - queimar lâmpadas e equipamentos.
II - detectar fugas de corrente.
III - desarmar o disjuntor que controla o circuito onde está
acontecendo o problema.
a) Apenas I é verdadeira.
b) Apenas II e III são verdadeiras.
c) Apenas I e II são verdadeiras.
d) Apenas I e III são verdadeiras.
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa que pode causar acidentes e que, na
maioria das vezes, podem ser fatais.
a) Ao emendar fios, utilize a fita isolante própria para fios.
b) Use os disjuntores de acordo com a amperagem
correta.
c) Prefira fazer a ligação do chuveiro diretamente da chave
do relógio.
d) Trocar os fusíveis por moedas, arames e fios de cobre
ou alumínio.
QUESTÃO 22
Um dos pontos mais importantes quando o assunto é
lâmpada é a economia do consumo de energia elétrica.
Dos tipos de lâmpadas abaixo, qual delas é mais
econômica?
a) Incandescentes;
b) Halógenas;
c) Fluorescente compacta;
d) Fluorescente.
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QUESTÃO 23
Para fazer a instalação de um equipamento desconhecido
o que é correto fazer?
a) Procure um profissional não habilitado para executar o
serviço.
b) Faça a instalação, mostre segurança, se queimar pague
o conserto.
c) Leia atentamente o manual e siga as suas instruções.
d) Emende os fios, mas não isole, e ligue na tomada.
QUESTÃO 24
Em uma construção, qual é a altura ideal para a colocação
de interruptores?
a) Entre 1,30m e 1,80m.
b) Entre 1m e 1,30m.
c) Entre 0,80cm e 1m.
d) Entre 1,30m e 1,50m.
QUESTÃO 25
O eletricista efetua ligações provisórias e definitivas de luz
elétrica nas construções. As ligações provisórias de energia
elétrica em uma obra são feitas:
a) no final da construção;
b) em qualquer etapa da construção;
c) em nenhuma etapa da construção;
d) no início da construção.
QUESTÃO 26
Onde ligamos a barra de aterramento?
a) No disjuntor
b) Na caixa de distribuição
c) Na rede geral
d) No fio fase
QUESTÃO 27
Qual a voltagem da rede monofase?
a) 220v
b) 127v
c) 360v
d) 110v
QUESTÃO 28
Os disjuntores são usados pela sua resistência em:
a) A - Amperagem
b) Kw – quilowatt
c) V – voltagem
d) R - esistência
QUESTÃO 29
O resistor é um...
a) componente de um circuito elétrico que apresenta
resistência
b) marcador de energia
c) componente trifásico
d) medidor de voltagem
QUESTÃO 30
O que é corrente contínua?

a) É a corrente que abastece a rede geral
b) É a corrente elétrica cuja intensidade não varia ou varia
muito pouco
c) É a corrente que varia de intensidade
d) É a corrente que significa alta potência
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
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
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:
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a)
b)
c)
d)

Na
Na
Na
Na

antiga
antiga
antiga
antiga

Casa de cultura.
Casa de Administração.
Estação de Trens.
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, 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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