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Leia o texto abaixo para responder as questões 

de nº 01 à 05. 

Pombinha Branca 

 

Pombinha branca o que está fazendo 

Lavando roupa pro casamento 

Vou me lavar, vou me secar 

Vou pra janela pra namorar 

Passou um moço de terno branco,  

Chapéu de lado meu namorado 

Mandei entrar, mandei sentar 

Cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto a pombinha branca 

está: 

a) lavando o chapéu do namorado. 

b) cuspindo no chão. 

c) passando um terno branco. 

d) lavando roupa para o casamento. 

 

QUESTÃO 02 

Assinale a afirmativa em que as palavras 

estejam em ordem alfabética: 

a) Chão – entrar – branco. 

b) Entrar – janela – sentar. 

c) Mandei – sentar – porcalhão. 

d) Passou – limpa – namorado. 

 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que a separação de 

sílabas esteja correta. 

a) Pom-binh-a. 

b) Pa-ssou. 

c) Fa-zen-do. 

d) Por-ca-lh-ão. 

 

QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que a palavra seja 

proparoxítona: 

a) Tímido. 

b) Palácio. 

c) Chapéu. 

d) Porcalhão. 

 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa em que a forma no plural 

da palavra Chapéu esteja correta. 

a) Chapéis. 

b) Chapaço. 

c) Chapéus. 

d) Chapéu. 

 

QUESTÃO 06 

Mariana ganhou um prêmio de R$ 260,00 e 

seu irmão ganhou o dobro que ela. Quanto 

ele ganhou? 

a) R$ 420,00. 

b) R$ 460,00. 

c) R$ 500,00. 

d) R$ 520,00. 

 

QUESTÃO 07 

A metade da metade de 1600 é: 

a) 200. 

b) 400. 

c) 600. 

d) 800. 

 

QUESTÃO 08 

Ao passar 1.600 gramas para quilogramas, 

teremos: 

a) 1,6 kg. 

b) 16 kg. 

c) 16,6 Kg. 

d) 160 kg. 

 

QUESTÃO 09 

Fábio comprou 2 sacos de cimentos por 

R$18,90 cada e 5 pacotes de cal por R$ 9,80 

cada. Ao todo ele pagou: 

a) R$ 37,80. 

b) R$ 38,70. 

c) R$ 77,80. 

d) R$ 86,80. 

 

QUESTÃO 10 

Gabriel comprou uma geladeira por R$ 

980,00 e dividiu em 5 vezes. Cada prestação 

ficou no valor de: 

a) R$ 186,00. 

b) R$ 189,00. 

c) R$ 190,00. 

d) R$ 196,00. 

 

QUESTÃO 11 

Sobre a ética e suas ramificações, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

I –Não é uma reflexão moral. 

II–Estudos dos hábitos e costumes morais 

adotados por um determinado povo.  
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III– A ética pertence apenas à religião. 

a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 

b) Apenas as afirmativas I  e III são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmativas II e III  são verdadeiras. 

d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 12 

Observe as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa incorreta: 

a) Uma pessoa que se sinta responsável pelos 

resultados da equipe, terá maior 

probabilidade de agir de maneira mais 

favorável aos interesses do departamento e 

seus colaboradores. 

b) Um funcionário leal alegra-se quando o 

departamento é bem sucedido, defende o 

seu setor, tem orgulho de fazer parte dele, 

fala positivamente e defende contra as 

críticas. 

c) A iniciativa é assumir responsabilidades pela 

implementação e/ou complementação de 

um projeto. 

d) Para que um funcionário sinta-se bem como 

os demais colegas, não é necessário que ele 

esteja satisfeito consigo mesmo. 

 

QUESTÃO 13 

Em caso de acidente com vítima, antes de 

providenciar sua remoção é primordial, exceto: 

a) Realizar o controle de hemorragias e 

respiração. 

b) Imobilizar todos os pontos suspeitos de 

fraturas.  

c) Promover e/ou descontrolar o estado de 

choque. 
d) Providenciar uma maca.  

 

QUESTÃO 14 

Segundo os Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos, não haverá “penalidades”, EXCETO:  

a) de reclusão. 

b) de caráter perpétuo.  

c) de trabalhos forçados.  

d) de banimento. 

 

QUESTÃO 15 

O Senado elegeu na sexta-feira (1º de 

fevereiro), com 56 votos, o novo presidente da 

Casa. Com isso, ele acumulará com o cargo a 

presidência do Congresso Nacional e presidirá 

as sessões conjuntas de deputados e senadores. 

No final de 2007, ele deixou o cargo em meio 

a denúncias de que usou dinheiro de lobista 

para pagar pensão de uma filha fora do 

casamento. Absolvido pelo plenário, 

continuou como senador e era, até agora, 

líder da bancada do PMDB no Senado. 

Estamos falando de: 

a) Renan Calheiros (PMDB-AL) 

b) Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN),  

c) Rose de Freitas (PMDB-ES),  

d) Chico Alencar (PSOL-RJ). 

 

QUESTÃO 16 

 
O equipamento acima é:  

a) uma lixa de sinta. 

b) uma esmerilhadeira. 

c) uma lixadeira orbital. 

d) uma serra mármore. 

 

QUESTÃO 17 

Complete: 

_____________é um instrumento usado para 

medir com precisão as dimensões de 

pequenos objetos. Trata-se de uma régua 

graduada, com encosto fixo, sobre a qual 

desliza um cursor. O paquímetro possui dois 

bicos de medição, sendo um ligado à escala 

e o outro ao cursor. 

a) A desempenadeira. 

b) O paquímetro. 

c) O torquês. 

d) O micrômetro. 

 

QUESTÃO 18 

Um metro equivale quantas polegadas?  

a) Equivale a 3,937 polegadas. 

b) Equivale a 3,930 polegadas. 

c) Equivale a 39,370113 polegadas. 

d) Equivale a 39,389112 polegadas. 

 

QUESTÃO 19 

Complete: 






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA – SP 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01 /2013 

PROVA OBJETIVA – CARGO: 1.03-ARTÍFICE - SERRALHEIRO 

 

                                                                                                                                                                                                                            Página 3 
 

 

Planta Baixa é o nome que se dá 

ao desenho de uma construção feito, em geral, 

a partir do corte horizontal à _________________. É 

um diagrama dos relacionamentos entre salas, 

espaços e outros aspectos físicos em um nível de 

uma estrutura.  

Nela devem estar detalhadas em escala as 

medidas das paredes (comprimento e 

espessura), portas, janelas, o nome de cada 

ambiente e seu respectivo nível. 

a) altura de 1,0m a partir da base. 

b) altura de 1,5m a partir da base. 

c) altura de 2,0m a partir da base. 

d) altura de 2,5m a partir da base. 

 

QUESTÃO 20 

Complete: 

_________________, é uma solda comum à base 

de estanho e chumbo em diversas proporções, 

às quais podem ser adicionadas pequenas 

quantidades de outros elementos como 

o antimônio), a prata e o bismuto para 

modificar suas propriedades como dureza, 

fluidez quando líquido, entre outras 

características. 

a) A Solda branca. 

b) A Solda mista. 

c) A Solda por absorção. 

d) A Solda por adsorção. 

 

QUESTÃO 21 

2,54 é o valor de ________ polegada. 

a) uma. 

b) duas. 

c) três. 

d) quatro. 

 

QUESTÃO 22 

O Metal que não for mais utilizado deve ser 

descartado adequadamente, de preferência 

nas lixeiras de produtos recicláveis. A cor 

_____________ é da lixeira destinada para os 

metais. 

a) Vermelha. 

b) Amarela. 

c) Verde. 

d) Azul. 

 

QUESTÃO 23 

O trabalho do serralheiro requer cuidados, ao 

realizar uma soldagem este deverá usar: 

a) Protetor auricular. 

b) Cinto de segurança. 

c) Máscara de proteção com lentes 

adequadas. 

d) Filtros. 

 

QUESTÃO 24 

Ao realizar um trabalho em que haja a 

necessidade de subir em um andaime, você 

deverá usar alguns equipamentos de 

segurança, EXCETO: 

a) Cinto de segurança. 

b) Capacete. 

c) Luvas. 

d) Protetor auricular.  

 

QUESTÃO 25 

São ferramentas fixadoras, EXCETO: 

a) Parafusadeira. 

b) Porcas. 

c) Chumbadores. 

d) Formão. 

 

QUESTÃO 26 

Carapicuíba foi elevada a categoria de 

Distrito de Paz, em: 

a) 1928 

b) 1938 

c) 1948 

d) 1958 

 

QUESTÃO 27 

Sobre a bandeira de Carapicuíba, é falso 

afirmar que: 

 
a) O retângulo verde e o losango amarelo 

datam de nossas primeiras bandeiras e 

lembram a mãe pátria Portugal. 

b) A cruz relembra os descobridores e a 

religião que trouxeram.  

c) O losango é o símbolo da paternidade. 

d) O verde recorda ainda Tiradentes, 

supliciado em 1789, ano da Revolução 

Francesa. 
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QUESTÃO 28 

Por volta de 1854, em 1º de agosto, quem 

registrou, na paróquia de Cotia, uma fazenda 

que abrangia grande parte da atual 

CARAPICUÍBA e Quitaúna, com área de 754 

alqueires? 

a) D. Pedro I. 

b) D. Pedro II. 

c) O Conde de Itu. 

d) O Barão de Iguape. 

 

QUESTÃO 29 

A estação ferroviária, por alguns anos, não se 

chamou CARAPICUÍBA, mas sim : 

a) Allanya 

b) Sylviania 

c) Mylaiana 

d) Maylasky 
 

QUESTÃO 30 

Sobre os dados de Carapicuíba, assinale a 

alternativa correta: 

a) Do ponto mais alto do município, ao norte, ao 

mais baixo, ao sul, apresenta um desnível de 

mais de 550 metros. 

b) Clima Tropical de altitude, com chuvas no 

verão e seca no inverno, com a temperatura 

média do mês mais quente superior a 22°C. 

c) O município de Carapicuíba integra a Região 

Metropolitana de Barueri 

d) O Monumento definido como ponto inicial da 

cidade, está localizado na confluência entre 

as avenidas 01 e Rua da Glória, no Centro. 
 

 

 

 







