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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)
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- Considere as situações abaixo sobre saneamento básico.
I – O saneamento básico é o conjunto de técnicas aplicadas com o objetivo de garantir a
manutenção da saúde do homem.
II – O saneamento básico dá destinação aos resíduos gerados pelo homem, limpa as águas para
que sejam reaproveitadas e evita as condições para a proliferação de doenças.
III – Um dos trabalhos mais importantes dentro do saneamento básico é o de tratamento do
esgoto.
IV – O saneamento básico, limpa as águas para que sejam reaproveitadas e evita as condições
para a proliferação de doenças.
A afirmações que estão corretas são:
a)
b)
c)
d)

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

22- Os Equipamentos de Proteção Individual fazem parte do dia a dia de diversos profissionais
durante a jornada de trabalho. Cada profissão, exige um tipo de proteção. São exemplos de EPIs
exceto:
a)
b)
c)
d)

Protetor Facial.
Luvas de couro.
Corrimão de escada.
Cinto de segurança para trabalhos em altura.

23- Chamamos de esgoto as águas residuais geradas de forma comercial, industrial ou
doméstica. Essas águas podem ter lixo, fezes, urina e muitos agentes patogênicos. Por isso, elas
devem ser direcionadas às _________________________, onde serão tratadas antes de serem
despejadas
novamente
em
rios,
mares
ou
lagos.
O problema é que em muitos lugares do mundo a população ainda não conta com rede coletora
de esgoto nas residências, o que leva essa água contaminada diretamente para os rios e mares,
prejudicando o meio ambiente e a saúde humana. Nesses casos, onde a rede de esgoto não
existe, é necessária a utilização de ____________________, que devem ser construídas longe
de poços artesianos e cisternas.
A alternativa que completa corretamente as lacunas é:
a)
b)
c)
d)

Estações de tratamento e fossas.
Estações de tratamento e caixas de esgoto.
Mantenedoras e fossas.
Mantenedoras e caixas de esgoto.

24- Quando um reservatório ou caixa d’água não para de encher e a água começa a sair pela
tubulação de aviso é uma falha apresentada pela:
a)
b)
c)
d)

Válvula de retenção.
Torneira – bóia.
Medidor de nível.
Válvula de escape.

25- Quando as tubulações de esgoto estão muito profundas - por baixa declividade do terreno
ou pela necessidade de se transpor uma elevação - é necessário bombear o fluxo de esgoto para
um nível mais elevado. Para fazer esse bombeamento, são construídas:
a)
b)
c)
d)

Estações elevatórias de esgoto.
Estações de bombeamento de esgoto.
Estações de transporte de esgoto.
Estações reservatórias de esgoto.

26- As tubulações feitas com Policloreto de Vinila Clorado ( CPVC) possuem características
similares ao PVC, os tubos e conexões de CPVC são indicados para água quente e fria e
suportam temperaturas de até:
a)
b)
c)
d)

25ºC
50ºC
80ºC
140ºC

27- A instalação de novas tubulações deve estar alinha às normas da ABNT e com a norma NBR
5680, que rege o tamanho dos tubos de PVC, e as NBRs 7198 e 5626, que regularizam as
instalações de águas fria e quente. Em geral, as principais instalações seguem um padrão de
diâmetro para garantir a melhor fluidez da água e dejetos. No caso, a bitola correta para saída
de descarga da bacia sanitária e do tubo de esgoto central deve ser:
a)
b)
c)
d)

40mm
50mm
75mm
100 mm

28 - O tipo de tubulação que é indicado apenas para água fria é:
a)
b)
c)
d)

CPVC
PVC
PPR
PEX

29- Um componente separador que impede que os gases provenientes do interior das
instalações hidráulicas passem é:
a)
b)
c)
d)

Dispositivo separador de gases.
Caixa de retenção.
Sifão.
Válvula de retenção.

30- A medida ¾” está representada em polegadas, essa mesma medida em milímetros é:
a)
b)
c)
d)

12,56 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm

