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LÍNGUA PORTUGUESA – 04 QUESTÕES 

 

TEXTO 1 

 

 

Com base no texto acima, responda as seguintes questões: 

 

1. Sobre a regência verbal e colocação pronominal, assinale a alternativa correta: 

a) Em “se mostrou (...)” (linha 5) apresenta um caso de próclise obrigatória, mesmo se fosse acrescentada 

uma vírgula imediatamente após “recessão” (linha 5). 

b) O verbo “der” (linha 10) poderia ser corretamente substituído por “desse”, sem alteração de significado 

ou correção da oração. 

c) A regência do verbo “Parece” (linha 14) é idêntica à regência do verbo “lembrar”. 

d) Em “Talvez 2018 se torne (...)” (linha 17), há um caso facultativo de próclise. 

 

2. Analisando a frase abaixo, assinale a alternativa que define corretamente a função morfológica exercida pela 

palavra destacada: 

“(...) quando a recessão se mostrou muito pior do que podia se imaginar, estendendo seus tentáculos para 2016.” 

a) Pronome relativo. 

b) Pronome indefinido. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Conjunção comparativa. 
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3. Em relação às ideias de coesão e coerência do texto, assinale a alternativa correta: 

a) O pronome indefinido “quando” (linha 8) refere-se aos tempos de hoje ainda serem afetados pela 

recessão da economia. 

b) A expressão “Se tudo der certo” (linha 10) refere-se à torcida para que a recessão da economia continue 

no fim do ano que vem. 

c) Os dois pontos (:) na linha 22 introduzem uma enumeração que complementa o termo “ingrediente” 

(linha 21). 

d) O pronome possessivo “seus” (linha 7) refere-se a “muito pior do que se podia imaginar” (linha 6). 

 

4. “Se tudo der certo, vamos finalmente mudar de olhar no fim do ano que vem. Veremos 2018 como o momento de 

respirar e aproveitar a volta, mesmo que seja tímida, do crescimento econômico.” 

 

O trecho acima adaptado do texto possui exatamente: 

a) Períodos composto por 4 orações. 

b) Período composto por 6 orações. 

c) Período composto por 7 orações. 

d) Período composto por 9 orações. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA – 04 QUESTÕES 

 

5. Num Processo Seletivo a nota final será obtida através da soma das notas da prova escrita (peso 6) da nota da 

prova de tempo de serviço (peso 3) e prova de títulos (peso 2). Cada prova será pontuada de 0,00 (zero) a 10,00 

(dez). 

 

Um candidato teve as seguintes notas: 

Prova escrita: 4,00 
Prova tempo de serviço: 5,00 

Prova de títulos: 6,00 

 
Qual a nota final do candidato? 

 

a) 5,10 

b) 15,0 

c) 4,63 

d) Nenhuma das alternativas acima 

 

6. Pedro tem 8 anos de idade e sua prima Marcela tem 25% da idade de seu primo.Daqui a quantos anos a soma 

das idades dos dois será de 14 anos?  

a) 1 ano 

b) 2 anos 

c) 3 anos 

d) 4 anos 

 

7. 1/2 + 1/3 + 2/4 =  

a) Um inteiro e um terço 

b) Um inteiro e um meio 

c) Dois inteiros e um terço 

d) Dois inteiros e um meio 
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8. Assinale o valor do 6º termo da seguinte progressão geométrica: 1,5,25, ... 

a) 615 

b) 3.125 

c) 6.300 

d) 15625 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 04 QUESTÕES 

 

9. Conforme dados do site da Prefeitura Municipal de Palmeira/SC, o município foi emancipado no ano de:  

a) 1993 

b) 1994 

c) 1995  

d) 1996 

 

10. Entre as principais atrações do Município de Palmeira, propício para a prática da pesca e de esportes náuticos, 

destaca-se o: 

a) Salto do Rio Canoas 

b) Salto do Rio Carahá 

c) Salto do Rio Pelotas 

d) Salto do Rio Itajaí 

 

11. São municípios limítrofes de Palmeira/SC: 

a) São Joaquim, Ponte Alta, Otacílio Costa e Lages  

b) Ponte Alta, Otacílio Costa, Lages e Correia Pinto 

c) Otacílio Costa, Lages, São Joaquim e Ponte Alta 

d) Otacílio Costa, Curitibanos, Capão Alto e Lages 

 

12. Em 2016, foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos da América pelo Partido Republicano: 

a) Barack Obama 

b) Hillary Clinton 

c) Bernie Sanders 

d) Donald Trump 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 08 QUESTÕES 

 

13. Bacchariscoridifolia  DC (Asteraceae) é uma planta tóxica dióica que ocorre no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná e São Paulo, onde é conhecida popularmente como “mio-mio”.  

Marque a alternativa INCORRETA com relação a esta doença:  

a) Os achados de necropsia incluíam desidratação, grande volume de conteúdo líquido no rúmen e vários 

graus de avermelhamento, edema e erosões na mucosa dos pré-estômagos, principalmente rúmen e 

retículo, em todos os casos.  

b) Os animais apresentaram sinais clínicos, que incluíam timpanismo leve a moderado, instabilidade dos 

membros pélvicos, tremores musculares, focinho seco, fezes secas ou diarréicas, polidipsia e inquietação. 

c) A planta não é tóxica durante o período de brotação. 

d) O gado afetado eventualmente assumi decúbito esternal, seguido de decúbito lateral e morte em poucas 

horas até 3 dias após ter sido introduzido nas pastagens infestadas pela planta.  
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14. A causa do aparecimento de plantas invasoras em pastagens se deve, principalmente, às medidas inadequadas de 

manejo das plantas forrageiras, como: 

 

I. Pastejo ou roçadas impróprias. 

II. Quanto ao número de cortes ou à época de controle das invasoras. 

III. Empobrecimento do solo tanto quimicamente pela deficiência de N, P, K, Ca, Mg, S. 

IV. Deficiência ou excesso de água disponível. 

 

As afirmativas corretas são: 

a) I e IV 

b) I, II, III e IV 

c) II e III 

d) I e III 

 

15. A febre do leite é uma enfermidade de origem metabólica, que afeta geralmente as vacas de alta produção 

leiteira, a partir do segundo parto, e que tem como causa principal: 

a) Desequilíbrio hormonal 

b) Deficiência de cobalto na dieta. 

c) Excesso NaCl na alimentação. 

d) Falha na manutenção da homeostase do Ca sanguíneo. 

 

16. A obtenção do leite constitui a etapa de maior vulnerabilidade para a ocorrência de contaminações por sujidades, 

microrganismos e substâncias químicas, presentes no próprio local de ordenha, e que podem ser imediatamente 

incorporados ao produto in natura. Assim sendo, a carga microbiana inicial está diretamente associada à limpeza 

dos utensílios utilizados para retirada e transporte do leite. Pode-se evitar ou diminuir a contaminação, através do 

seguinte procedimento: 

a) Utilizando-se apenas a ordenha mecânica e água de boa qualidade. 

b) Utilizar água de boa qualidade para lavagem dos utensílios usados durante a ordenha. 

c) A higienização eficiente dos baldes, latões e sistema de ordenha. 

d) Apenas a lavagem e desinfecção dos tetos são suficientes para a melhoria da qualidade do leite. 

 

17. A saúde é um direito inalienável de todo cidadão, tal como está expresso na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, promulgada em 1948 pela organização das Nações Unidas. Mas, para que haja saúde, é fundamental 

que os alimentos sejam produzidos em quantidade e com qualidade apropriadas ao equilíbrio orgânico, o que 

representa um fator de resistência às doenças. Em conformidade com GERMANO e GERMANO, é CORRETO 

afirmar que: 

a) Os alimentos de origem animal são totalmente isentos de risco para a saúde. 

b) As enfermidades de origem alimentar podem ser causadas pela ingestão de substâncias nocivas à saúde 

contidas no alimento. 

c) O controle higiênico e sanitário dos alimentos não é fator relevante de desenvolvimento social. 

d) Os alimentos de origem animal constituem, na atualidade, uma fonte de proteína não essencial para o 

desenvolvimento normal do homem. 

 

18. Assinale a alternativa na qual todas as doenças são de origem alimentar: 

a) Salmonelose, febre tifóide, mormo, amebíase. 

b) Botulismo, teníase, amebíase, salmonelose. 

c) Cisticercose, mormo, febre tifóide, botulismo. 

d) Campilobacteriose, listeriose, miloidose, raiva. 
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19. A temperatura máxima permitida para a manutenção de carnes em câmaras frigoríficas de açougues ou casas de 

carnes é de: 

a) 5 °C 

b) 7 °C 

c) 10 °C 

d) 12 °C 

 

20. Em relação ao processo de pasteurização do leite, assinale a alternativa correta: 

a) O resfriamento após a pasteurização é importante para matar as bactérias por choque térmico. 

b) A homogeneização ocorre após o aquecimento do leite no 1o regenerador da seção de aquecimento do 

pasteurizador de placas. 

c) A pasteurização LTLT é menos eficiente microbiologicamente que a pasteurização HTST porque não 

ocorre choque térmico. 

d) A eficiência do pasteurizador LTLT é garantida pelo agitador e o termômetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 


