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Leia o Texto e responda as questões de nº 01 à
nº 05

b) O valor do 5 é 500
c) O valor do 1 é 100.
d) O valor do 4 é 4.

PEDIU CARONA PARA O ALÉM!
Todas as manhãs era a mesma coisa: embrulhar um
pedaço de pão, encher uma garrafa de água com açúcar
e lotar a marmita só de feijão com farinha. Isso era
vida?
Reclamar não adiantava. Quem sabe um dia a coisa
mudaria. E realmente mudou. Francisco perdeu o
primeiro trem. Pegou carona com seu Pedroca naquele
velho carro de praça. Nunca havia andado de táxi. Foi a
primeira e última vez. Ninguém sabe contar como foi.
Ambos viajaram para o além e nunca mais retornaram.
QUESTÃO 01
Assinale a alternativa que corresponde ao significado
das palavras lotar e retornaram.
a) encher e viver
b) colocar e ir reto
c) encher e voltar
d) preencher e dar voltas
QUESTÃO 02
As palavras embrulhar, garrafa, açúcar, com e não,
pertencem a qual classe gramatical?
a) substantivo – verbo – verbo - pronome – verbo
b) verbo – substantivo – substantivo - preposição –
advérbio
b) advérbio – verbo – verbo - pronome – pronome
c) substantivo – verbo – verbo - adjetivo – preposição
QUESTÃO 03
As palavras pão, garrafa e feijão, quanto ao número de
sílabas são:
a) dissílaba – dissílaba – trissílaba
b) trissílaba – polissílaba – monossílaba
c) monossílaba – trissílaba – dissílaba
d) dissílaba – trissílaba – dissílaba
QUESTÃO 04
Embrulhar, lotar e reclamar indicam que os verbos
estão:
a) no presente
b) no infinitivo
c) no gerúndio
d) no futuro do pretérito
QUESTÃO 05
As palavras primeiro e primeira são consideradas:
a) adjetivos masculino e feminino
b) substantivos masculino e feminino
c) numeral ordinal e numeral ordinal
d) advérbio de lugar e adjetivo feminino
QUESTÃO 06
Em relação ao numeral 20.145 assinale a alternativa
correta
a) O valor do 2 no numeral é 20.

QUESTÃO 07
Se a soma de dois números é 188 e a diferença entre
o maior e o menor é 38, o menor desses números é:
a) 95
b) 123
c) 75
d) 143
QUESTÃO 08
O preço de uma roupa é R$ 56,00, comprando à vista
há um desconto de 15%. Qual será o preço da roupa
se efetuarmos a compra à vista?
a) R$ 47,60
b) R$ 46,70
c) R$ 48,60
d) R$ 49,50
QUESTÃO 09
Uma pista para corridas tem 5 quilômetros de
extensão. Quantos quilômetros percorrerá um carro,
se der 4 voltas completas na pista?
a) 10 km
b) 15 km
c) 20 km
d) 25 km
QUESTÃO 10
Qual é o dobro da metade da metade de 18?
a) 1
b) 2,25
c) 4,5
d) 9
QUESTÃO 11
Analise as proposições e assinale a falsa.
a) A postura ética, aliada à postura cidadã, tem levado
muitas pessoas a prestarem trabalhos voluntários e a
se engajarem em movimentos de defesa da cidadania.
b) De acordo com a ética, devemos agir não somente
com liberdade, mas também com responsabilidade.
c) A ética valoriza o desejo de levar vantagem em
tudo, e estimula a reivindicação de nossos direitos
acima de qualquer preço.
d) A ética nos estimula a fazer escolhas, tomando por
base valores universais, racionais e mais duradouros,
como o respeito à Vida e ao bem-estar humano.
QUESTÃO 12
Quando falamos de perfil profissional desejável, além
das competências técnicas o que se procura e se
valoriza muito hoje são as chamadas competências
individuais sociais caracterizadas por: exceto;
a) capacidade de trabalhar em equipe de forma
cooperativa;
b) conciliar conflito surgido no grupo;
c) comunicar-se de maneira clara e objetiva;
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d) dar as costas às reclamações, deixando os
problemas sem respostas.
QUESTÃO 13
O funcionário constrói sua imagem ao longo da vida
profissional que está diretamente relacionada ao seu
comportamento no ambiente de trabalho.
São normas de comportamentos adequados, exceto:
a) nas apresentações, usar o aperto de mão, tanto
para homens, como para mulheres;
b) levantar-se para cumprimentar pessoas de mais
idade ou de alta hierarquia;
c) dirigir-se a todas as pessoas, em qualquer ocasião
dizendo: Bom-dia, boa-tarde, boa-noite, obrigado e
por favor;
d) adotar os tratamentos: “querida”, “meu bem”,
“amor”, para estreitar os relacionamentos.
QUESTÃO 14
Sabemos que a prevenção de acidentes no trabalho
procura corrigir a prática dos atos inseguros e remover
as condições que são causas diretas dos acidentes.
Alguns atos inseguros podem simplesmente ser
prevenido com:
a) Educação, treinamento e conhecimento da
atividadea ser desenvolvida;
b) Investimentos em equipamentos mais sofisticados;
c) Pintura dos locais com cores claras e iguais
dificultando visão do local;
d) Todas estão erradas.
QUESTÃO 15
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na última
quarta-feira dia 16 de Junho, que o reajuste de 7,7%
não vai "quebrar o país". Segundo Lula, o governo vai
trabalhar para manter o equilíbrio das contas públicas.
Ele reiterou ainda que a equipe econômica fará cortes
no orçamento para compensar os gastos adicionais
com o reajuste. O texto faz referência à:
a) aos funcionários do plenário que ganham acima de
um salário mínimo.
b) aos aposentados que ganham acima de um salário
mínimo.
c) aos petroquímicos que ganham acima de dez
salários mínimos.
d) aos técnicos do Judiciário que ganham acima de
doze salários mínimos.
QUESTÃO 16
Assinale a observação errada sobre lixamento.
a) Para evitar rugosidade e manchas de queimaduras
no tratamento seguinte da superfície da madeira,
prefira trabalhar com lixas grossas para poder dar mais
pressão no lixamento
b) O número pelo qual a lixa é identificada indica a sua
granulometria
c) O uso de cada número de lixa tem que seguir uma
sequência, a grana seguinte não pode exceder mais
que 50% do grão usado anteriormente

d) É necessário lixar sempre com movimentos no
sentido do veio da madeira, para não provocar
ranhaduras
QUESTÃO 17
Quanto à secagem da madeira, assinale a observação
errada.
a) A secagem industrial, controlada por aquecimento
artificial e ventilação, produz efeitos muito mais
satisfatórios quando comparada com a secagem
natural
b) A secagem da madeira melhora sua capacidade de
receber melhor a aplicação de tintas e vernizes
c) A secagem natural, ao ar livre e na sombra, é um
processo bem lento, mas provoca menos rachadura na
madeira
d) Existe apenas um sistema de secagem artificial que
é através de ventilação forçada
QUESTÃO 18
Abaixo seguem exemplos de madeira transformada,
com exceção:
a) compensados
b) MDF
c) laminados
d) pranchas
QUESTÃO 19
Quando for confeccionar um armário, deve-se começar
primeiro pela(o):
a) estrutura
b) chapéu
c) laterais
d) acessórios
QUESTÃO 20
Assinale a opção errada.
Para se obter colagens sólidas e consistentes, alguns
conceitos básicos, na preparação da madeira, devem
ser observados e, criteriosamente seguidos para uma
aplicação perfeita.
a) Umidade – a faixa ideal, independente do tipo de
cola, madeira ou equipamento utilizado na operação,
fica entre 6% e 12%
b) Densidade – normalmente, para madeiras de alta
densidade utiliza-se adesivos com maior poder de
penetração e maiores valores de pressão. Já para
madeiras de média e baixa densidades, é interessante
que se utilize adesivos de menor viscosidade e,
consequentemente, menores valores de pressão
c) Uniformidade – as superfícies dos materiais devem
estar perfeitamente aplainadas para mantê-los o mais
próximo possível, durante o processo de prensagem, e
assim, evitar que se formem espaços vazios entre as
superfícies dos materiais
d) Ao aplicar produtos químicos na madeira, antes da
colagem, deve-se tomar muito cuidado. Pode-se
aplicar apenas seladores e vernizes, uma vez que não
causam entupimento dos poros
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QUESTÃO 21
As madeiras novas devem ser protegidas
imunizantes para evitar, com exceção:
a) fungos (mofos)
b) brocas
c) descolamento
d) cupim

com

QUESTÃO 22
Para que serve uma goiva?
a) Para dar rebaixo do vidro
b) Para entalhar
c) Para furar a madeira
d) Para selar a madeira
QUESTÃO 23
Qual a vantagem de se usar o graminho?
a) Pode-se fazer marcações repetidas, quantas vezes
forem necessárias, bastando galgá-lo apenas uma vez
usando um instrumento de medição como a trena, o
paquímetro ou o metro
b) Ele tem uma versatilidade de trabalho muito
grande, podendo realizar quaisquer tipos de cortes
retos ou irregulares, tais como, círculos, ondulações,
etc. Também podemos utilizá-lo para o corte de
materiais muito espessos, difíceis de serem cortados
na serra circular
c) Pode tornear materiais fibrosos diversos, tais como:
madeira e resina de poliéster
d) Desbasta (cortar) a madeira nivelando sua
superfície
QUESTÃO 24
Relacione as definições dos equipamentos com seus,
respectivos, nomes e assinale a opção correta.
I – Tupia
II – Paquímetro
III – Grampo Sargento
IV – Suta
V – Formão
A – Ferramenta de alta precisão, mede espessuras,
diâmetros internos e externos em pequenas distâncias
B - Faz molduras, canais e apara laminados
decorativos.
C – Utilizado para entalhar, fazer pequenos cortes e
aparar pequenas áreas em madeira
D – Prendedor e apertador de peças para facilitar o
trabalho
E – Marca, traça, copia e galga ângulos
a) I – A / II – B / III – C / IV – D / V – E.
b) I – C / II – E / III – A / IV – B / V – D.
c) I – B / II – A / III – D / IV – E / V – C.
d) I – D / II – C / III – E / IV – A / V – B.
QUESTÃO 25
No vernizamento deve-se tomar os seguintes cuidados,
com exceção:
a) escolher verniz poliuretano de secagem rápida
b) se a superfície a ser envernizada for grande, utilizar
pistola de pintura ou um rolo de espuma

c) usar, de preferência, verniz filtro-solar que é
apropriado para portas externas e muito recomendado
para móveis internos
d) ao usar seladora, certificar-se se o verniz e a
seladora são quimicamente compatíveis (Existem
vernizes que só são compatíveis com sua própria
seladora)
QUESTÃO 26
A madeira, por se constituir numa das matérias-primas
básica em marcenaria, deve ser conhecida em toda
sua estrutura por todos aqueles que a utilizam. O
componente orgânico ou material que compõe a
madeira, em maior proporção é:
a) Amido
b) Celulose
c) Lignina
d) Resina
QUESTÃO 27
O Painel formado por partículas de madeira, obtido
pelo processo de desfibramento, unidos entre si por
resinas à base de ureia, formol e prensado mediante
ao calor é denominado de:
a) Compensado
b) Fórmica
c) Aglomerado
d) MDF
QUESTÃO 28
NÃO apresenta tipos de revestimento para madeira a
alternativa:
a) Fundos e Seladores
b) Vernizes
c) Lacas
d) Aglomerante
QUESTÃO 29
Madeira de reflorestamento, preferida pela indústria de
móveis. Suas plantações concentram-se no Oeste do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esta
madeira é conhecida por:
a) Araucária ou Pinho-do-Paraná
b) Cinamomo
c) Eucalipto
d) Grevílea
QUESTÃO 30
Ao realizar uma compra de madeiras maciças, o
marceneiro deve selecionar e verificar cada detalhe de
suas características, prevalecendo a, EXCETO:
a) Se as bordas da madeira estiverem “peludas”, o
marceneiro deverá rejeitar a madeira.
b) A madeira não poderá conter rachaduras.
c) As madeiras poderão conter nós, pois são mais
fáceis de ser trabalhadas.
d) Ter cuidado com madeiras sósias, pois se parecem
muito umas com as outras. O mogno por exemplo, se
parece com o louro rosa, jitó.
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QUESTÃO 31
A primeira caixa postal e para o qual também era
endereçada a correspondência da cidade, foi instalada
no:
a) Armazém de Toufic, sendo ele, então, de fato o
primeiro agente postal que a todos atendia na cidade.
b) Venda do Antônio Zamella, sendo ele, então, de
fato o primeiro agente postal que a todos atendia na
cidade.
c) Venda do Rachides, sendo ele, então, de fato o
primeiro agente postal que a todos atendia na cidade.
d) Na lojinha Sakae Ishimaru, sendo ele, então, de
fato o primeiro agente postal que a todos atendia na
cidade.
QUESTÃO 32
CARAPICUÍBA foi uma das doze Aldeias fundadas pelo
Padre José de Anchieta, para preservar:
a) a educação e a moralização dos silvícolas
b) a floresta e as águas dos silvícolas
c) as crianças indígenas dos silvícolas
d) as terras dos silvícolas
QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que contempla, além de
pioneiro, o responsável direto pela fixação da colônia
europeia em CARAPICUÍBA.
a) Basílio Komaroff
b) Castilho Komaroff
c) Martinho Komaroff
d) Fernandes Komaroff
QUESTÃO 34
No que se refere aos meios de transportes, o fato que
mais auxiliou a explosiva fixação populacional em
Carapicuíba foi a existência de:
a) Principais rodovias
b) Via férrea
c) Conjuntos Populares
d) Margem de rio
QUESTÃO 35
Virgínio Pasini, nome de rua, deixou sua história
registrada por sua filha Ofhelia Pasini, que foi:
a) A primeira professora da cidade.
b) A primeira Doutora pediátrica da cidade.
c) A primeira Promotora da Cidade
d) A primeira Enfermeira da Cidade

QUESTÃO 37
Por volta de 1854, em 1º de agosto, registrou-se, na
paróquia de Cotia, uma fazenda que abrangia grande
parte da atual CARAPICUÍBA e Quitaúna, com área de
754 alqueires, tendo por proprietário o:
a) Barão de Iguape.
b) Conde de Itu.
c) Marquês de São Vicente
d) Visconde de Tatuí
QUESTÃO 38
Em relação a Família Komaroff, pode-se afirmar que
sua filha Verônica foi a pioneira do jornalismo na vila,
fundando o jornal:
a) "O Municipalista".
b) "O Antagonista".
c) "O Cruzeiro".
d) "O Estadista".
QUESTÃO 39
Assinale a alternativa incorreta com relação a Primeira
Linha de ônibus de Carapicuíba.
a) passava por Carapicuíba e Barueri com ponto final
na Lapa -SP.
b) Eram apenas dois ônibus que faziam dois horários:
8:30h e 14h, sendo que um deles era reserva.
c) A "jardineira" de seis janelas chegava buzinando na
vila.
d) os mais antigos não se esquecem do motorista
Gentil que a todos conhecia e a todos tratava com
educação e urbanidade.
QUESTÃO 40
Essa venda foi uma das primeiras da Vila de
Carapicuíba. Era muito frequentada pelos viajantes que
transitavam pela Estrada de Rodagem São Paulo Mato Grosso, depois Rodovia Marechal Rondon e hoje
Av. Rui Barbosa. Essa Venda era conhecida como:
a) Venda do Antônio Zamella
b) Venda do Pedro Zamella
c) Venda do Joaquim Zamella
d) Venda do Manoel Zamella

QUESTÃO 36
Muita gente ainda se lembra das velhas instalações da
INCA, em Carapicuíba, que tomava a quadra inteira,
fechada e murada, com majestosa chaminé, mas que
cedeu lugar ao progresso, desapropriada por utilidade
pública a fim de se construir:
a) O Terminal Rodoviário
b) A estação de Trens.
c) Parte da rodovia Castelo Branco
d) A Casa de Administração.
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