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PORTUGUÊS – 03 QUESTÕES 

 

 

1. “São Cristóvão do Sul” tem 17 letras. Quantas não se repetem? 

a. 5 

b. 6 

c. 7 

d. 8 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 2 E 3 

O Cavalinho Branco (Cecília Meireles) 

À tarde, o cavalinho branco 

está muito cansado: 

mas há um pedacinho do campo 

onde é sempre feriado. 

 

O cavalo sacode a crina 

loura e comprida 

e nas verdes ervas atira 

sua branca vida. 

 

Seu relincho estremece as raízes 

e ele ensina aos ventos 

a alegria de sentir livres 

seus movimentos. 

 

Trabalhou todo o dia, tanto! 

desde a madrugada! 

Descansa entre as flores, cavalinho branco, 

de crina dourada! 

 

 

2. O texto “O Cavalinho Branco” trata-se de um/a: 

a. Carta 

b. Lembrete 

c. Receita 

d. Poema 

 

3. A crina do Cavalinho Branco não está: 

a. Presa 

b. Loura 

c. Comprida 

d. Dourada 
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CONHECIMENTOS GERAIS – 03 QUESTÕES 

 

4. O município de São Cristóvão do Sul foi fundado no ano de 1992, ou seja, na data desta prova tem 23 anos. 

Assinale a data do aniversário do município: 

a. 25 de fevereiro 

b. 30 de março 

c. 04 de junho 

d. 16 de setembro 

 

5. O mosquito aedes aegypti é um mosquito doméstico, vive próximo do ser humano e das casas. Ele é 

responsável pela transmissão de várias doenças. O surto atual de uma das doenças transmitidas pelo aedes 

aegypti muito perigosa para as grávidas pode causar microcefalia, ou seja, uma má formação no cérebro do 

bebê. Essa doença é conhecida por: 

a. Dengue 

b. Zika Vírus 

c. Chikungunya 

d. Malária 

 

6. A coleta seletiva é a separação de resíduos quando são descartados, evitando contaminações e facilitando os 

processos de reciclagem e decomposição. Nas lixeiras, cada cor indica o depósito de um tipo de material. A 

cor vermelha representa que naquela lixeira deve-se descartar: 

a. Metal 

b. Restos de comida 

c. Plástico 

d. Vidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 


