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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. A VII Semana do Meio Ambiente, realizada em Otacílio Costa entre os dias 30 de maio e 03 de junho, teve 

diversas atividades e ofereceu uma ampla programação aos otacilienses. As ações foram desenvolvidas pela 

Secretaria de Meio Ambiente, com apoio CISAMA – Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense e FUNSERRA – 

Fundo Intermunicipal de Meio Ambiente, tendo o intuito de despertar: 

a) Entendimento a respeito das Chuvas na região 

b) Entendimento a respeito do clima na região 

c) Entendimento a respeito da consciência ambiental na sociedade 

d) Entendimento a respeito da consciência econômica na sociedade 

 

02. Quanto às noticias abaixo, referentes a acontecimentos recentes: 

 

I- Astronauta russo volta à Terra após bater recorde de tempo no espaço; 

II- Nasa testa robô 'com espinhos' para explorar asteroides e cometas. 

 

a) Ambas são falsas. 
b) Ambas são verdadeiras. 

c) Somente a noticia I é verdadeira. 
d) Somente a noticia II é verdadeira. 

 

03. O Distrito Federal é um território autônomo composto por trinta regiões administrativas (cidades-satélites), exceto 

Brasília. A capital federal foi inaugurada no dia 21 de abril de: 

a) 1950 
b) 1955 

c) 1960 

d) 1970 
 

04. O atual Ministro da Fazenda do Brasil é: 

a) Aldo Rebelo 
b) Eduardo Braga 

c) Joaquim Levy 
d) Jaques Wagner 

 

05. O município Otacílio Costa é banhado pela bacia do rio: 

a) Camboriú 

b) Capivari 
c) Itapurã  

d) Canoas 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. O crochê é uma atividade manual que exige concentração e dedicação, para a realização perfeita de seus pontos. 

São pontos de crochê, exceto: 

a) Correntinha 
b) Ponto baixo 

c) Ponto baixíssimo 

d) Velinha 
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07. O artesanato de pintura pode ser realizado em: 

 

(__) vidro; 

(__) tecido; 

(__) tela. 

 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) paras as falsas: 

a) F-F-V 
b) V-V-V 

c) V-F-F 

d) V-V-F 
 

08. O medicamento receitado em “ml”, exemplo 2,5ml, deve ser do tipo: 

a) Líquido 
b) Comprimido 

c) Cápsula 
d) Drágeas 

 

09. Analise quanto ao e-mail: 

 

 I – É um sistema de troca de mensagem, que ocorre através do computador;  

 II – Para ter um endereço de e-mail e necessário para um valor mensalmente ao site servidor; 

 III – É na caixa de entrada onde ficam armazenados os novos e-mails recebidos. 

 

Quanto aos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II está corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

 

10. Assinale a alternativa incorreta. A ferramenta presente no computador com sistema operacional Windows 

denominada “Paint”, pode ser utilizada para:  

a) Desenhar círculos 
b) Formatar imagens salvas no computador 

c) Editar Slides 
d) Desenhar linhas 

 

11. Trata-se de uma rede privada dentro de uma empresa ou organização, acessível apenas por membros da 

empresa ou organização, empregados ou terceiros com autorização de acesso. Essa tecnologia é muito eficiente, 

pois permite a comunicação de um departamento com todos os outros colaboradores de dentro da instituição. 

O trecho acima está falando sobre: 

a) O Power Point 

b) A rede social 

c) O Excel 
d) A intranet 

 

12. É uma forma de prevenção contra as doenças gastrointestinais: 

a) Lavar a mão antes de comer. 

b) Pintar as unhas com esmalte. 
c) Tomar banhos semanais. 

d) Lavar o cabelo diariamente. 
 

13. Analise sobre a higiene pessoal: 

 

 I – Escovar os dentes após as refeições evita a proliferação das bactérias que causam mau hálito; 
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II – A vagina é o local do corpo feminino passível de mau cheiro, para que isso não ocorra é necessário que 

durante o banho a higiene da vagina seja feita com água e sabonete. 

 

Quanto aos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 

c) Ambos os itens estão incorretos. 

d) Ambos os itens estão corretos. 
 

14. São exemplos de frutas que contêm vitamina C: 

I – Acerola 
II – Maçã 
III – Tangerina 
IV – Limão 
 

Quanto às possibilidades acima, assinale a alternativa correta: 

a) Todas as frutas citadas contêm. 

b) Nenhuma das frutas citadas contêm. 
c) Apenas as frutas III e IV contêm. 

d) Apenas as frutas I e IV contêm. 
 

15. A higiene com os pés pode evitar o chulé. Para evitar o mau cheiro nos pés deve-se: 

a) Utilizar somente meias de veludo. 
b) Trocar as meias mensalmente. 

c) Trocar as meias diariamente. 

d) Trocar as meias semanalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


