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CONHECIMENTOS GERAIS
(5 questões)
1. Campo Belo do Sul faz divisa com outras cidades de Santa Catarina, mas
também com uma cidade do Rio Grande do Sul. Esta cidade é:
a. Estrela
b. Vacaria
c. Esmeralda
d. Lagoa Vermelha
2. A Igreja Matriz de Campo Belo do Sul foi construída em blocos de pedra
ferro e famosa principalmente por ter em seu interior um(a):
a. Pinheiro
b. Chafariz
c. Formigueiro
d. Chaminé
3. Uma das festas típicas de Campo Belo do Sul é a:
a. Festa do Peão
b. Festa da Integração
c. Festa do Morango
d. Festa da Geleia
4. Segundo censo feito em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a população de Campo Belo do Sul compreende
aproximadamente:
a. 80 mil habitantes
b. 50 mil habitantes
c. 700 habitantes
d. 7 mil habitantes
5. Campo Belo do Sul é um grande produtor de:
a. Banana
b. Kiwi
c. Aveia
d. Palmito
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(5 questões)
6. A água é de fundamental importância para a vida de todas as espécies e
precisamos fazer o uso dela diariamente. Portanto são necessários alguns
procedimentos para a troca de um galão de água mineral em um
bebedouro. Assinale a alternativa correta:
a. Faça a limpeza do bebedouro apenas uma vez por mês
b. Mesmo que o bebedouro seja elétrico, não há necessidade do
desligamento da tomada antes de iniciar a limpeza
c. Antes de colocar o galão no bebedouro faça uma limpeza nele
também; com um pano limpo e umedecido em querosene,
limpe o gargalo
d. Para realizar a limpeza você irá precisar de água natural, água
sanitária e uma esponja; para cada 3,8 litros de água que for
usar, acrescente uma colher de sopa de água sanitária
7. A limpeza faz parte da rotina diária das pessoas principalmente por uma
questão de higiene. Para lavar pisos com sabão e outros produtos
químicos, recomenda-se que a pessoa esteja calçada com:
a. Tênis de couro
b. Chinelos
c. Bota de borracha com solado antiderrapante
d. Qualquer tipo de calçado plástico e transparente
8. As bactérias estão presentes em nossa vida, inclusive em nosso corpo,
portanto as condições de higiene devem ser reforçadas. Lavamos as
nossas mãos de várias maneiras, mas uma das formas corretas para este
tipo de higienização está presente na alternativa:
a. Lavar também os dedos e os espaços entre eles, porém sem
necessidade de friccionar os mesmos
b. Ao terminar a higienização das mãos, enxaguá-las em água
quente, temperatura de 37º
c. Em banheiros públicos, utilize toalhas de tecido, pois as de
papel esfarelam
d. Espalhar a água e o sabonete nas mãos; esfregar a palma, o
dorso, os dedos e as pontas dos mesmos para remover
bactérias, vírus e fungos
9. Analise as afirmações abaixo e marque apenas a alternativa correta:
a. A enxada é uma ferramenta que tem duas ou três lâminas, nos
formatos reto ou curvilíneo, e servem para remover o solo e
ervas daninhas
b. O Rastelo tem a “cabeça” larga, triangular ou plana. È utilizada
para criar caminhos ou fileiras no gramado separando as
plantações também serve para remover ervas daninhas
c. A Tesoura é um dos principais equipamentos no jardim. Uma
ferramenta de múltiplas utilidades que nos permite mexer no
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solo. Usada para cavar a terra sem criar buracos, pois possui
um formato extremo arredondado com um ponto central
d. A enxada tem a “cabeça” larga, triangular ou plana. È utilizada
para criar caminhos ou fileiras no gramado separando as
plantações também serve para remover ervas daninhas
10. Para a para limpeza de jardins, é necessário um kit básico, composto por
algumas ferramentas. Assinale a alternativa correta:
a. Tesoura de poda, regador, ancinho, garfo com cabo longo,
garfo de mão, pazinha, pá com cabo longo, regador,
desempenadeira lisa
b. Tesoura de poda, regador, ancinho, garfo com cabo longo,
garfo de mão, pazinha, pá com cabo longo, rolo de lã, espátula
de aço
c. Tesoura de poda, regador, ancinho, garfo com cabo longo,
garfo de mão, pazinha, pá com cabo longo, faca afiada,
regador
d. Tesoura de poda, regador, ancinho, pé de cabra, esquadro de
alumínio, pazinha, pá com cabo longo, faca afiada, regador

__________________(destaque aqui)________________________
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