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ATITUDES
É comum as pessoas reclamarem da insegurança que ronda as
cidades brasileiras.



É fato que os índices de assaltos e crimes diversos alcança níveis
alarmantes.



As autoridades têm a obrigação legal de tomar as providências
necessárias para enfrentar esse problema.



Algumas atitudes pessoais porém, podem fazer alguma diferença e
ajudar a tornar nossas cidades um lugar mais seguro.



Não nos referimos aqui simplesmente ao cuidado com a própria
carteira e celular, nem a atenção requerida ao circular em
determinados locais e horários.



Estamos falando de cuidar DO OUTRO.



Caso seu filho, filha, pai, mãe ou ente querido seja atacado ou fique
em situação perigosa você não gostaria que alguém viesse em seu
socorro ?



Pois é: para o OUTRO, o alguém que lhe virá socorrer numa
situação difícil é VOCÊ.



Pense nisso e não se omita:
Para que o mal vença, não é preciso muito esforço.
as pessoas de bem não façam nada.

Basta

que

Responda as questões seguintes com base exclusivamente no texto acima.
1- No primeiro parágrafo, a palavra RONDA está sendo usada no mesmo sentido que na frase:
a)
b)
c)
d)

Minha ronda se iniciará às 18 horas.
Os policiais rondavam a casa, à espreita do bando.
O vigia fará sua ronda 1 hora mais tarde.
A melhor parte da excursão foi a ronda pelos bares da cidade

2- Em linhas gerais, a idéia principal transmitida pelo texto é:
a) A importância de cuidar da carteira e celular ao andar pelas cidades.
b) O papel das autoridades da área de segurança no enfrentamento da criminalidade.
c) A necessidade de cuidarmos dos nossos parentes e os ajudarmos quando necessário.
d) Nenhuma das anteriores

3- No 5o. parágrafo, a palavra simplesmente poderia ser substituída por:
a)
b)
c)
d)

Apenasmente
Apenas
Simples
Comumente

4- A expressão DO OUTRO contém:
a)
b)
c)
d)

2 consoantes e 3 vogais
5 consoantes e 4 vogais
5 vogais e 3 consoantes
3 consoantes e 4 vogais

5- Quanto a colocação do pronome ‘se’, considerando a norma culta, qual das seguintes
frases está CORRETA?
a)
b)
c)
d)

Pense nisso e não omita-se.
Omita-se e se arrependerá.
Se omita e arrependerão-se.
Se arrependa e não omita-se.

6- Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Sinônimos são palavras que tem o mesmo SOM.
Sinônimos são palavras que tem a mesma GRAFIA.
Antônimos são palavras que tem significados DIFERENTES
Antônimos são palavras que tem significados OPOSTOS

7- Todas as palavras estão escritas corretamente em:
a)
b)
c)
d)

Cebola,
Sinsero,
Sentido, Pasceio ,
Balanço, Balaço,
Assado, Assistir,

Sentinela
Fazer
Coração
Asspirar

8- A separação silábica das palavras está correta em:
a)
b)
c)
d)

ca-rro-ssel,
ca-cho-ei-ra ,
abe-lha,
a-u-to-má-ti-co,

con-gre-sso ,
mu-ni-cí-pio,
te-cla-do,
ca-pi-ro-to,

a-pre-ço
na-ve-ga-dor
var-ri-ção
lu-au

9- Se ordenarmos alfabeticamente as palavras da última frase do texto, teremos:
a)
b)
c)
d)

as Basta bem de façam nada não pessoas que.
Basta que as pessoas de bem não façam nada.
as Basta bem que pessoas de não façam nada.
as Basta bem façam que pessoas de não nada.

10- Na frase “Algumas atitudes pessoais porém, podem fazer alguma diferença e ajudar a
tornar nossas cidades um lugar mais seguro” poderíamos substituir as palavras pessoais
e tornar por, respectivamente:
a)
b)
c)
d)

pessoas,
pessoas,
individuais,
indivíduos,

entorno
entorna
transformar
transformar

CONHECIMENTO GERAL
11- A origem do nome Cachoeira Paulista deve-se ao fato de:
a) o Rio Paraíba ter algumas corredeiras após o pontilhão de Ferro da MRS Logística (antiga
Estrada de Ferro Central do Brasil).
b) o município abrigar um grande número de cachoeiras.
c) durante a Revolução Constitucionalista muitos paulistas provenientes de outra cidade
chamada Cachoeira se abrigaram no local que hoje se encontra o município.
d) os moradores iniciais do local eram paulistas muito devotos aos santos das águas.
12- Preencha a lacuna:
O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, eleito para um mandato de __________
anos, na forma estabelecida pela Constituição da República.
a)
b)
c)
d)

Quatro anos
Cinco anos
Dois anos
Três anos

13- Médium brasileiro, de fama internacional, preso após denúncia de várias mulheres por
supostos crimes sexuais cometidos durante atendimentos espirituais:
a)
b)
c)
d)

João de Deus
Inácio de Loyola
José Arigo
Herculano Pires

14 - O Poder Legislativo em Cachoeira Paulista é exercido:
a)
b)
c)
d)

Pela Câmara Municipal
Pelo Prefeito Municipal
Pela Secretaria Jurídica da Prefeitura
Todas as alternativas estão corretas

15- O atual governador de São Paulo é:
a) Geraldo Alckmin
b) João Dória
c) Marcio França
d) Bolsonaro

16- Nomeado para comandar o órgão responsável pela política de reforma agrária e, em breve,
da demarcação de terras indígenas, o general da reserva Jesus Corrêa, 64, sinaliza que não
tratará o MST como um interlocutor direto do governo federal sobre o tema. MST é um:
a) Movimento Saúde para todos
b) Movimento de Trabalhadores Rurais
c) Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
d) Movimento Reforma Previdenciária
17- O renomado jornalista brasileiro de 66 anos, morreu em um acidente de helicóptero no dia
11 de fevereiro de 2019 em São Paulo. A aeronave caiu sobre um caminhão no km 22 da Rodovia
Anhanguera, próximo ao Rodoanel Mário Covas. O texto refere-se a:
a)
b)
c)
d)

Datena
Ricardo Boechat
Joelmir Beting
Ratinho

18- Complete: Incêndio aconteceu no início da manhã do dia 09-02-2019, em alojamento onde
estavam jogadores das categorias de base do ____________. Dez jovens, que tinham idade
entre 14 e 16 anos, morreram.
a) Corinthians
b) Santos
c) Flamengo
d) São Paulo
19- Brasil recebeu ajuda internacional, inclusive para resgate de vítimas, após ruptura da
barragem de Brumadinho de:
a)
b)
c)
d)

Japão
França
Israel
Rússia

20- Horário de verão é a prática de adiantar os relógios em uma hora durante os meses do verão,
com o objetivo de fazer com que a luz do dia seja experienciada também durante o início da noite
O horário de, em São Paulo começou em:
a)
b)
c)
d)

06 de dezembro de 2018
10 de outubro de 2018
18 de novembro de 2018
14 de setembro de 2018

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
21- Sobre doenças transmitidas por alimentos, assinale a INCORRETA:
a) São doenças provocadas pelo consumo de alimentos que ocorrem quando micróbios
prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes no alimento.
b) Os sintomas mais comuns são vômitos e diarréias, podendo também apresentar dores
abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos inchados, dentre outros.
c) Para adultos sadios, a maioria das doenças transmitidas por alimentos dura poucos dias e
não deixa seqüelas; para as crianças, as grávidas, os idosos e as pessoas doentes, as
conseqüências podem ser mais graves, podendo inclusive levar à morte.
d) Cumprir as regras determinadas pela Vigilância Sanitária e se preocupar com a higiene
durante o preparo do alimento não ajuda na redução da incidência das doenças
transmitidas por alimentos.
22- A maioria dos alimentos contém umidade suficiente para a multiplicação dos micróbios.
Esses alimentos devem ser conservados em temperaturas especiais, sendo chamados de
perecíveis. São exemplos de alimentos perecíveis:
a)
b)
c)
d)

Carne, leite pasteurizado, iogurte, presunto e queijo.
Arroz cru, biscoito e farinha.
Macarrão cru, açúcar, vinagre.
Lentilha, pipoca, café.

23- Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A limpeza do ambiente é importante para prevenir e controlar baratas, ratos e outras
pragas.
b) Os venenos devem ser aplicados somente quando necessário e sempre por empresa
especializada.
c) Os produtos de limpeza devem ser guardados juntos aos alimentos não perecíveis para
estarem sempre facilmente acessíveis.
d) As superfícies que entram em contato com os alimentos, como bancadas e mesas, devem
ser mantidas em bom estado de conservação, sem rachaduras, trincas e outros defeitos.

24- Os ingredientes que não forem utilizados totalmente devem:
a) Serem descartados.
b) Serem armazenados em recipientes limpos e identificados com: nome do produto; data
da retirada da embalagem original; prazo de validade após a abertura.
c) Serem armazenados em sacos plásticos bem enrolados.
d) Serem armazenados na sua própria embalagem com um pregador.
25- Produtos com prazo de validade vencido:
a)
b)
c)
d)

Só devem ser utilizados após a cozinheira verificar se não está estragado.
Só devem ser utilizados após permissão da chefia.
Só devem ser utilizados caso não haja outro produto para substituí-lo.
Não devem ser utilizados no preparo de alimentos.

26- Deve-se cozinhar bem as carnes, pois temperaturas superiores a 70°C:
a)
b)
c)
d)

Deixam a carne mais gostosa.
Destroem hormônios contidos na carne.
Destroem os micróbios.
Deixam a carne mais amolecida.

27- Sobre a embalagem dos produtos, é CORRETO afirmar que:
a) A embalagem é uma importante proteção dos alimentos, portanto, produtos com
embalagens defeituosas podem apresentar micróbios patogênicos, parasitas ou
substâncias tóxicas.
b) Não há necessidade de limpar as embalagens antes de abrir os alimentos.
c) Embalagens amassadas, estufadas, enferrujadas, trincadas, com furos ou vazamentos,
rasgadas, abertas ou com outro tipo de defeito não interferem no produto.
d) A embalagem, por ser geralmente de plástico, não possui nenhum tipo de parasita.
28- Quem manipula o alimento:
a)
b)
c)
d)

Deve usar cabelos presos e cobertos com redes ou toucas.
Deve usar o uniforme somente na área de preparo dos alimentos.
Deve retirar brincos, pulseiras, anéis, aliança, colares, relógio e maquiagem.
Todas afirmativas estão corretas.

29- Assinale a alternativa incorreta sobre a importância da merenda escolar:
a) Por meio de uma alimentação balanceada e devidamente equilibrada, o organismo
consegue trabalhar com mais facilidade, pois é suprido de energia e nutrientes
necessários ao seu desenvolvimento e manutenção de sua saúde.
b) O mais indicado é explicar e conscientizar a criança ou o adolescente do quanto é
importante ter como aliada uma alimentação saudável. Além disso, é fundamental que
explique sobre os malefícios que trazem o excesso do consumo de alimentos ricos em
gorduras, açúcares e de alto valor calórico.
c) Em sua maioria, os hábitos alimentares consolidados na vida adulta são adquiridos
durante a infância, momento marcado por muitas descobertas. Por essa razão, é
fundamental estimular a criança, o mais precoce possível, a ter hábitos saudáveis.
d) No ambiente escolar, no período entre os seis aos doze anos, muitas crianças não se dão
conta da importância de alguns alimentos e rejeitam aqueles que são primordiais para a
sua nutrição. Nesta fase, o crescimento é caracterizado como lento e constante, devendo
ser acompanhado de perto. O principal motivo é que esse grupo etário possui suas
próprias necessidades nutricionais, como menor quantidade energética com aporte
vitamínico e mineral mínimos.

30- Assinale a afirmativa correta:
a) Sabe-se que a escola é um ambiente de aprendizagem, portanto é muito importante que a
alimentação também seja considerada uma atividade educativa.
b) Para muitas das crianças em situação de vulnerabilidade social, a merenda escolar é o único
alimento que recebem durante o dia. Mesmo sabendo que o café da manhã é tido como a
refeição mais importante do dia, muitas famílias simplesmente não têm como oferecer o desjejum
em casa, e acabam enviando suas crianças à escola com o estômago completamente vazio.
c) Outro ponto a ser incorporado na discussão sobre alimentação é a grande incidência dos
casos de obesidade infantil, decorrente ao aumento da ingestão de açúcares em geral e
gorduras, vendidos nas cantinas escolares ou em fiteiros encontrados próximo das escolas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

