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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
c) advérbio – verbo – verbo - pronome – pronome
d) 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;
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b) conciliar conflito surgido no grupo;
c) comunicar-se de maneira clara e objetiva;
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 atividade a
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 á:
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
Para maior segurança ao manusear produtos de pintura
(tinta, removedores, solvente, etc.) são recomendados os
seguintes Equipamentos de Proteção Individual:
a) máscara contra vapores de solventes e partículas e
óculos de segurança contra respingos de produtos
químicos.
b)apenas óculos de segurança contra respingos de
produtos químicos.

c) luvas de borracha comum e botas com bico de ferro.
d) capacete durante o lixamento das áreas a serem
pintadas.
QUESTÃO 17
São algumas medidas de segurança a serem adotadas
pelo pintor, exceto:
a) usar óculos de segurança contra respingos e produtos
químicos.
b) evite quaisquer fios elétricos em sua área de trabalho,
principalmente se estiver usando escada de metal.
c) guarde tintas e solventes em lugares seguros, bem
ventilados e fora do alcance de crianças e animais.
d) para evitar desperdício use sempre os mesmos trapos
para limpar equipamentos e acessórios de pintura,
guardando-os ao lado das tintas e removedores.
QUESTÃO 18
Ao pintar sobre escadas ou andaimes é incorreto afirmar
que:
a) se a escada for de abrir, certifique-se de que não está
com defeito, com juntas frouxas, com a travessa de apoio
quebrada ou frouxa.
b) que é preciso ficar sempre face a face com a escada
quando for subir, segurando-se com uma das mãos e
levando na outra o material necessário ao trabalho.
c) ao trabalhar em escadas, deve-se inclinar em direção a
ela e não tentar alcançar, com as mãos, espaços fora de
seu limite.
d) andaimes montados sobre escadas têm sempre base
estreita devido à largura dos degraus, mover-se nele
requer cuidado.
QUESTÃO 19
Como deve ser a superfície onde será aplicada à tinta?
a) uma superfície com umidade.
b) uma superfície com graxa.
c) uma superfície oleosa.
d) uma superfície isenta de sujeira de qualquer natureza
e umidade.
QUESTÃO 20
Qual afirmação está errada em relação aos cuidados a
serem tomados quando se pinta:
a) os pisos, mesmo os laváveis, estes devem ser bem
cobertos e protegidos.
b) os pisos, se não for pintá-los da mesma cor da parede,
retire todos os protetores de tomada (espelhos), tendo o
cuidado de não perder os parafusos.
c) antes de iniciar o trabalho mexa a tinta rigorosamente,
assim não precisará mais fazer isso até o final.
d) vá limpando os respingos de tinta à medida que for
pingando.
QUESTÃO 21
Para que é indicado o rolo de espuma:
a) Indicado para esmaltes, tinta a óleo e verniz.
b) Indicado para tinta PVA e acrílica.
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c) Indicado para dar efeito em textura.
d) Indicado para todos os tipos de tinta
QUESTÃO 22
Que tipo de lixa é indicada para metais:
a) lixa grana 80
b) lixa d’água.
c) lixa grana 400
d) lixa grana 100
QUESTÃO 23
Sobre o uso do Air Less na pintura, podemos afirmar,
exceto que:
a) trabalha com sistema de pressão, com pistola própria e
recipiente central de tinta.
b) essa ferramenta se presta apenas para aplicar
esmaltes, vernizes e tintas a óleo.
c) é muito usado em áreas internas e externas para
pinturas de lugares de difícil acesso ou em grandes áreas.
d) é um equipamento onde o pintor ganha em qualidade,
mas perde em relação à lentidão na execução.
QUESTÃO 24
As tintas se dividem em látex, esmalte e verniz. Cada
uma com sua especificidade, elas devem ser escolhidas
de acordo com as necessidades de cada ambiente a ser
revestido.O que não deve ser levado em consideração em
relação ao ambiente?
a) trajetória do sol.
b) umidade existente.
c) clima da região onde está localizado o imóvel.
d) a intensidade de som emitido no local.
QUESTÃO 25
As tintas do tipo látex possuem duas variações: o PVA
(acetato de polivinila) e o acrílico. Sobre elas é incorreto
afirmar que:
a) para superfícies com imperfeições, as tintas semibrilhantes ou acetinadas são as ideais, de fácil limpeza e
grande poder de cobertura.
b) a demão na pintura com essas tintas deve obedecer a
intervalos de 4 horas entre uma e outra.
c) o látex acrílico é muito usado pela sua resistência a
sujeiras e impurezas, durabilidade e impermeabilização.
d) os dois tipos têm a mesma finalidade, a única
diferença é que o acrílico exige uma maior quantidade de
solvente a ser diluído.
QUESTÃO 26
Na recomposição de paredes o conserto de trincas é
especialmente delicado e requer cuidados como:
a) Remova todas as partes soltas.
b) Jogue um pouco de água para completar a limpeza.
c) Não precisa usar massa corrida, gesso estuque ou
massa fina de cimento.
d) Apenas as alternativas a e b estão corretas.

QUESTÃO 27
Caiação é a pintura mais barata e fácil de aplicar, mas de
aspecto nem sempre bonito. Marque a alternativa que
indica onde ela NÃO deve ser utilizada:
a) Paredes externas de fino acabamento
b) Sobre chapiscos
c) Muros
d) Meio fio de rua
QUESTÃO 28
É incorreto afirmar que:
a) Aderência – é a resistência que a tinta apresenta ao
desprendimento.
b) Rendimento – é a quantidade necessária para dar
cobrimento a uma determinada superfície.
c) Volatilidade – é a velocidade com que os solventes se
evaporam sob determinadas condições.
d) Resistência a intempéries – tempo para formar
película.
QUESTÃO 29
Assinale a alternativa correspondente a sequência que
julgar correta: V para Verdadeiro e F para Falso.
( ) Se na parede o reboco parece inchado e começa a
descascar, remova toda esta parte com talhadeira e
martelo.
( ) Antes que o remendo seque totalmente, raspe a
superfície com a ponta da colher e nivele com
desempenadeira.
( ) Horas depois passe lixa bem grossa.
( ) Use tinta somente depois de estar completamente
seca a parede.
A sequência está correta em:
a) V, V, V, V
b) V, V, F, V
c) V, F, V, F
d) F, F, F, F
QUESTÃO 30
Da relação abaixo marque a que NÃO pertence ao pintor:
a) Bandeja plástica
b) Rolo grande, médio e pequeno
c) Espátula
d) Misturador de massa
QUESTÃO 31
A primeira caixa postal para onde eram endereçadas as
correspondências 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.

3

PROVA OBJETIVA- CONCURSO PÚBLICO – 1.11-ARTÍFICE PINTOR DE PAREDE – CARAPICUÍBA – SP - 2010

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 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.
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
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