AJUDANTE GERAL

-

Cargo: Ajudante Geral
PORTUGUÊS


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, Sentinela
Sentido, Pasceio, Fazer
Balanço, Balaço, Coração
Assado, Assistir, 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. pessoas,
entorno
b. pessoas,
entorna
c. individuais,
transformar
d. indivíduos,
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) pela Câmara Municipal,
b) pelo Prefeito Municipal
c) Pela Secretaria Jurídica da Prefeitura
d) Todas as alternativas estão corretas

15- O atual governador de São Paulo é:
a.
b.
c.
d.

Geraldo Alckmin
João Dória
Marcio França
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.
b.
c.
d.

Movimento Saúde para todos
Movimento de Trabalhadores Rurais
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
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)
b)
c)
d)

Corinthians
Santos
Flamengo
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- Os Equipamentos de Proteção Individual fazem parte do dia a dia de diversos profissionais
durante a jornada de trabalho e são se uso obrigatório. Cada trabalho, exige um tipo de proteção.
São EPIs, exceto:
a) Protetor Facial
b) Luvas de borracha
c) Avental
d) Escada anti- deslizante

22- Substancias ______________ podem ser naturais ou sintéticas e são usadas para polir,
desgastar ou limpar materiais. Apalavra que completa a lacuna corretamente é:
a) abrasivas
b) polidoras
c) desgastantes
d) limpantes
23- São substancias inflamáveis aquelas que podem entrar em combustão (pegar fogo) com
muita facilidade. Quando se está trabalhando com produtos inflamáveis é correto afirmar, exceto:
a)
b)
c)
d)

Sempre usar os equipamentos de proteção individual adequados.
É permitido fumar, desde que se tome muito cuidado.
Nunca manipular perto de chamas ou fontes de calor.
Em caso de vazamento, a limpeza deve ser feita rapidamente para evitar acidentes.

24- Conforme artigo 189, CLT,” serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas
que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade
do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.”
É considerado trabalho insalubre apenas:
a)
b)
c)
d)

Limpeza de pátio
Lavar banheiros
Lavar rampas de acesso
Lavar janelas

25- Em trabalhos de capina, é comum o uso de cortadores de grama motorizados. Em relação
ao uso destes equipamentos, considere as afirmações abaixo:
I- Os cortadores de gramas devem ser utilizados apenas para cortar grama e mato.
II- Os cortadores de gramas podem ser operados sem o uso de qualquer EPI.
III- Os cortadores de gramas não podem ser operados quando o chão estiver molhado e
escorregadio.
São afirmações verdadeiras apenas:
a)
b)
c)
d)

I e II
II e III
I e III
I, II e III

26- Sobre a operação de um cortador de grama motorizado é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Pode ser operada por alguém sobre a influência de álcool.
Pode ser operada durante uma chuva, já que é a prova de água.
Cabe ao operador realizar a manutenção corretiva do mesmo.
Somente quem teve o treinamento adequado pode operá-lo.

27- Se utilizada de modo incorreto, um cortador de grama motorizado pode causar acidentes
graves, além de poder lançar objetos com grande força. Com base nessa afirmação, pode-se
concluir que:
a) Quando o trabalho é feito próximo a ruas deve-se usar uma tela para impedir o arremesso de
objetos.
b) É preciso sempre ter pessoas próximas para auxiliar no trabalho.
c) Não é necessário o uso de EPIs para operá-lo.
d) O chão não precisa estar seco.
28- São atribuições de um ajudante geral, exceto:
a)
b)
c)
d)

Serviços de organização e limpeza.
Realizar cargas e descargas de materiais.
Prestar auxílio em diversas áreas ou setores.
Operar máquinas e tratores.

29- O GLP ou gás de cozinha não é tóxico, porém, é muito inflamável. O GLP é inodoro, ou seja,
não tem cheiro e para ser possível detectar sua presença no ar, é introduzido à mistura um
composto de enxofre que dá o cheiro característico. Quando uma pessoa entra em um local
fechado e percebe o cheiro de gás, a atitude correta é, exceto:
a) Acender a luz para ter uma melhor visão.
b) Abrir as portas e janelas para ventilar o local.
c) Verificar se todas as bocas do fogão estão fechadas.
d) Procurar possíveis vazamentos no sistema de gás.
30- A reciclagem é muito importante para diminuir o consumo de matéria prima e também reduzir
a poluição, ajudando assim na preservação do meio ambiente. Dos materiais abaixo, qual não
pode ser considerado reciclável.
a) Embalagem de produtos de limpeza.
b) Garrafas de refrigerante.
c) Garrafas de vidro.
d) Papel higiênico.

