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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. Monteiro Lobato foi um grande e influente escritor brasileiro de livros em sua maioria infantil. São obras literárias 

de Lobato, exceto: 

a) Mônica e a sua turma 
b) A menina do narizinho arrebitado 

c) O marquês de Rabicó 

d) Emília no país da gramática 
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07. A obra literária denominada “O menino maluquinho”, foi escrita pelo escritor brasileiro: 

a) Mauricio 
b) Vicente 

c) Ziraldo 

d) Eraldo 
 

08. Analise: 

 

 
 

A imagem acima é um tipo de comunicação: 

a) Oral 

b) Não verbal 
c) Literal 

d) Gramatical 

 

09. Complete a lacuna corretamente. A linguagem ______ é utilizada na escrita ou da fala como meio de 

comunicação. 

a) Emocional 
b) Diferencial 

c) Natural 
d) Verbal 

 
10. A integração social propõe a sociedade: 

 

 I – diminuição das diferenças sociais; 

 II – integração entre pessoas de diferentes níveis sociais. 

 

Quanto aos itens acima: 

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

c) Ambos os itens estão corretos. 
d) Ambos os itens estão incorretos. 

 

11. A recreação infantil deve envolver: 

 

(__) atividades lúdicas; 

(__) brincadeiras; 

(__) intolerância. 

 

Assinalando (v) para as afirmações verdadeiras e (f) para as falsas, a sequência correta é: 

a) F-F-V 

b) V-V-F 
c) F-V-F 

d) V-V-V 
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12. São exemplos de brincadeiras infantis, exceto: 

a) Pega-pega 
b) Escravos de Jó 

c) Cabo de guerra 

d) Porquinho sou eu 
 

 

13. Analise sobre a brincadeira infantil denominada “batata quente”: 

 

(1) Enquanto o objeto circula, todos cantam: „Batata quente, quente, quente, quente... ‟. A qualquer momento o 

jogador que está vendado pode gritar: „Queimou!‟  

(2) No círculo, cada jogador deve passar a bola – ou a batata – para o que está a sua direita.  

(3) Os jogadores devem formar um círculo, com um deles sentado ao centro da roda com os olhos vendados.  

 

Coloque na ordem correta de execução os passos indicados acima: 

a) 3 – 2 – 1 
b) 2 – 3 – 1 

c) 1 – 2 – 3 

d) 2 – 1 – 3 
 

14. Deve-se desenhar o diagrama com o giz sobre a calçada ou asfalto. O traçado tradicional é um retângulo grande 

dividido em dez retângulos menores as chamadas „casinhas‟ numerados de 1 a 10. Na parte superior do 

diagrama, deve conter a palavra “céu”. 

A discrição acima indica como desenhar: 

a) Uma pula-pula 
b) Uma pega menina 

c) Uma amarelinha 
d) Um céu de chão 

 

15. Analise: 

 

 
 

A expressão fácil acima, na imagem, indica: 

a) Felicidade 

b) Euforia 
c) Timidez 

d) Tristeza 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
 

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

               
 


