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Leia o texto abaixo para responder as questões 

de nº 01 à 03. 

Sapo Cururu 

Sapo Cururu na beira do rio 

Quando o sapo grita: ó, Maninha 

é que tá com frio 

A mulher do sapo, é quem tá lá dentro 

Fazendo rendinha, ó Maninha, pro seu 

casamento 

 

Sapo Cururu na beira do rio 

Quando o sapo grita: ó, Maninha 

é que tá com frio. 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto o sapo grita: 

a) Porque está na beira do rio. 

b) Porque está com frio. 

c) Porque a sapa não quer casar. 

d) Porque ele está feliz pois vai se casar. 

 

QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa em que as palavras 

estejam em ordem alfabética: 

a) beira-com-frio. 

b) rendinha-grita-mulher. 

c) cururu-beira-fazendo. 

d) sapo-rio-dentro. 

 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que a separação de sílaba 

esteja correta: 

a) mul-her. 

b) bei-ra. 

c) ren-din-ha. 

d) fr-io. 

 

QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa  em que a palavra seja oxítona: 

a) álbum. 

b) você. 

c) árvore. 

d) lápis. 

 

QUESTÃO 05 

O  plural de pião é: 

a) piães. 

b) piaços 

c) piões. 

d) pião. 

 

 

QUESTÃO 06 
A minha filha foi ao mercado e comprou  1 litro de 

leite por R$ 2,50, 1 pacote de açúcar por R$ 3,69 e 

1 pacote de arroz por R$ 8,60. No total ela pagou: 

a) R$ 13,69. 

b) R$ 14,00. 

c) R$  14,79. 

d) R$ 15,80. 

 

QUESTÃO 07 

Maria recebeu uma ajuda de custo de R$ 375,00 a 

mais no salário dela, sua colega de trabalho 

recebeu o dobro do valor  recebido por Maria. 

Quanto sua colega recebeu? 

a) R$ 650,00. 

b) R$ 700,00. 

c) R$ 750,00. 

d) R$ 775,00. 

 

QUESTÃO 08 

Regina comprou um computador para seu filho no 

valor de R$880,00. Ela resolveu dividir em 5 vezes. Ela 

pagou por cada prestação o valor de: 

a) R$  150,00. 

b) R$  166,00. 

c) R$  176,00. 

d) R$  180,00. 

 

QUESTÃO 09 

Ao passarmos 5,0 metros em centímetros teremos: 

a) 50 cm. 

b) 500 cm. 

c) 5000 cm. 

d) 50.000 cm.  

 

QUESTÃO 10 

Eliana tem na poupança R$ 2.500,00 e sua irmã 

tem na poupança a metade do que Eliana possui, 

logo, a  irmã da Eliana tem: 

a) R$ 1200,00. 

b) RS 1250,00. 

c) R$ 1275,00. 

d) R$1300,00. 

 

QUESTÃO 11 

Você notou que um colega  de  serviço está  

dormindo durante o horário de trabalho, nesse 

caso você NÃO deve fazer: 

a) Avisar ao seu colega que o que ele está 

fazendo não é um comportamento ético. 
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b) Pedir para que ele pare de dormir no horário de 

serviço, pois, atrapalha os outros colegas de 

trabalho. 

c) Avisar seu superior que o comportamento do seu 

colega de trabalho acaba por atrapalhar o 

andamento do serviço. 

d) Já que seu colega de trabalho dorme durante o 

serviço, você e os outros colegas tem o mesmo 

direito de tirar uma soneca de vez em quando. 

 

QUESTÃO 12 

Podemos afirmar que são exemplos de atitudes 

éticas num ambiente de trabalho: 

I-Educação e respeito entre os funcionários; 

II-Cooperação e atitudes que visam à ajuda aos 

colegas de trabalho; 

III-Ações e comportamentos que visam criar um 

clima agradável e positivo dentro da 

empresa como, por exemplo, manter o bom 

humor; 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano de 2013 _________________assumiram seus 

cargos públicos conquistados através do voto direto. 

a) Prefeitos e deputados estaduais. 

b) Governador e vereadores. 

c) Prefeitos e governadores. 

d) Prefeitos e vereadores. 

 

QUESTÃO 14 

Em caso de desmaio o correto a fazer é 

EXCETO: 

a) Colocar a vítima em um local arejado com 

boa ventilação.  

b) Para evitar que a vítima vomite ou se asfixie, 

vire a cabeça da vítima para o lado.  

c) Afrouxe a roupa da vítima, para uma melhor 

circulação.  

d) Dar líquidos para a vítima logo após o 

desmaio, pois sem seus reflexos totalmente 

recuperados deve tomar bastante líquido. 
 

QUESTÃO 15 

Quando se trabalha muitas horas em pé é 

importante que: 

I-os objetos necessários à execução da tarefa 

sejam de fácil alcance; 

II-a superfície sobre a qual o trabalhador 

esteja em pé seja adequada e resistente 

às condições de trabalho;  

III-os calçados sejam adequados, diminuindo 

a sobrecarga das costas e pernas. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 16 

Complete: 

___________________é um instrumento de 

medição volumétrica de água. É utilizado 

em larga escala pelas empresas 

de saneamento básico para medir o 

consumo dos seus clientes, permitindo a 

emissão das contas de acordo com o 

volume consumido por cada um. Além disso, 

ajuda a estimar as perdas entre a produção 

e a distribuição de água. 

a) O Hidrômetro. 

b) O Cavalete. 

c) Os Ramais. 

d) O Barrilete. 

 

QUESTÃO 17 

Para a limpeza e higienização de reservatórios de 

água recomenda-se no mínimo a cada: 

a)  mês 

b) 6 meses. 

c) ano. 

d) dois anos. 

 

QUESTÃO 18 

Analise as informações referentes a Coluna 

de ventilação e responda: 

I-nome dado ao tubo ventilador em 

construções com mais de dois andares.  

II-é necessária em qualquer instalação 

sanitária, para evitar o contrafluxo e o 

vácuo nas tubulações de esgoto.  

III-A extremidade superior da coluna ou do 

tubo ventilador deve estar sempre aberta 

à atmosfera, ultrapassando o telhado em 

no mínimo 90 cm. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 




http://www.bemdesaude.com/content/atendimento_parada_cardio_respiratoria.html
http://www.bemdesaude.com/content/atendimento_parada_cardio_respiratoria.html
http://www.bemdesaude.com/content/atendimento_parada_cardio_respiratoria.html
http://www.bemdesaude.com/content/atendimento_parada_cardio_respiratoria.html
http://www.bemdesaude.com/content/atendimento_parada_cardio_respiratoria.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento_b%C3%A1sico
http://forum.ecivilnet.com/about5292.html
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QUESTÃO 19 

O adesivo plástico (adesivo comum) é usado 

em soldagens de tubos e conexões de: 

a) pequenos diâmetros (até 20 mm). 

b) grandes diâmetros (até 90 mm). 

c) pequenos diâmetros (até 50 mm). 

d) grandes diâmetros (até 120 mm). 

 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa em que os alicates 

estejam respectivamente na mesma ordem das 

ilustrações: 

 

 

 
 

  

 
a) alicate hidráulico, alicate de bico, alicate de 

pressão, alicate rebitador com cabeça . 

b) alicate hidráulico, alicate rebitador com 

cabeça, alicate de bico, alicate de pressão. 

c) alicate rebitador com cabeça, alicate 

hidráulico, alicate de bico, alicate de 

pressão. 

d) alicate de bico, alicate rebitador com 

cabeça, alicate hidráulico, alicate de 

pressão. 

 

QUESTÃO 21 

Podemos afirmar que os tubos de CPVC 

suportam temperaturas de até __________. 

a) 60°C. 

b) 80°C. 

c) 120°C. 

d) 150°C. 

 

 

 

QUESTÃO 22 

 
A figura acima é um: 

a) joelho de 45°. 

b) Tampão fêmea 90°. 

c) Joelho de 90°. 

d) Tampão fêmea 45°. 

 

QUESTÃO 23 

Os tubos e conexões em PPR operam com 

temperatura média de até: 

a) 40°C, e são projetados com média de 

vida útil de 50 anos. 

b) 60°C, e são projetados com média de 

vida útil de 50 anos. 

c) 80°C, e são projetados com média de 

vida útil de 50 anos. 

d) 120°C, e são projetados com média de 

vida útil de 50 anos. 

 

QUESTÃO 24 

A Junção Invertida tem por finalidade formar 

o cavalete de ventilação. Serve também 

para interligar a coluna de ventilação ao 

tubo de queda. Já a Junção Simples pode 

ser usada tanto na vertical como na 

horizontal, para coletar; 

a) dois fluxos de esgoto de canalizações que 

se interligam a 15°C.  

b) dois fluxos de esgoto de canalizações que 

se interligam a 45°C.  

c) dois fluxos de esgoto de canalizações que 

se interligam a 90°C.  

d) dois fluxos de esgoto de canalizações que 

se interligam a 180°C.  

 

QUESTÃO 25 

Podemos afirmar que uma maneira de 

impedir que o esgoto penetre no ramal de 

ventilação e obstrua-o, o mesmo deverá ser 

ligado: 

a) por cima do ramal de esgoto. 

b) por dentro do ramal de esgoto. 

c) por trás do ramal de esgoto. 

d) por baixo do ramal de esgoto. 

 

QUESTÃO 26 

Sobre a história da cidade de Carapicuíba, é 

incorreto afirmar: 
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a) Muitos ferroviários da EFS e ex-funcionários 

fixaram residência em CARAPICUÍBA e aqui 

colaboraram para o progresso da cidade 

b) Em 1918, CARAPICUÍBA já era distrito policial. 

c) A Fiação Sul Americana marcou época na 

cidade, Francisco e Pedro Fornasaro foram 

seus primeiros proprietários. Empregou muita 

gente. 

d) Praticamente CARAPICUÍBA pouco se 

desenvolveu até a chegada dos trilhos da 

velha estrada de ferro Sorocabana.  

 

QUESTÃO 27 

O município de Carapicuíba integra a Região 

Metropolitana de São Paulo e está localizado 

em sua porção Oeste, na microrregião de: 

a) Barueri 

b) São Paulo 

c) Osasco 

d) Santana de Parnaíba 

 

QUESTÃO 28 

O ponto inicial da cidade, definido em 2010 é: 

a) "Monumento dos Emancipadores" 

b) "Monumento dos Ferroviários" 

c) "Monumento dos Educadores" 

d) "Monumento dos Soldados" 

 

QUESTÃO 29 

Observe a figura abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se vê, na descrição do Brasão do Centro, 

na Bandeira de Carapicuíba estão 

representados: 

I - os antigos povoadores (Afonso Sardinha),  

II - o Rio Tietê,  

III - os Jesuítas (IHS),  

IV - a fundação (1580),  

V - a emancipação (1965),  

VI - a cidade (coroa) e o trabalho atual e futuro 

(indústria e comércio).  

 

a) I , II, III e IV apenas são verdadeiros 

b) IV, V e VI apenas são verdadeiros 

c) I, II, IV e VI apenas são verdadeiros 

d) I, II, III, IV, V e VI são verdadeiros 

 

QUESTÃO 30 

Foram Prefeitos do Município de 

Carapicuíba, todos abaixo, exceto: 

a) Fuad Gabriel Chucre 

b) Luiz Carlos Alves Neves 

c) Francisco Eduardo Teixeira 

d) Jorge Ikeda 

 

 
 







