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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. Assinale a alternativa correta com relação ao aleitamento materno: 
a) Aleitamento materno predominante é quando a criança recebe apenas o leite materno, diretamente da 

mama. Além disso, a criança pode receber também gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de 

reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. 
b) Aleitamento materno predominante é quando o lactente recebe o leite materno e alimentos semis sólidos.  

c) Aleitamento materno exclusivo é quando o lactente recebe somente leite materno, diretamente da mama 
ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte. Além disso, a criança pode receber também gotas ou 

xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. 
d) Aleitamento materno complementado é quando o lactente recebe, além do leite materno, água ou 

bebidas à base de água, tais como suco, chás e soro de reidratação oral.  
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14. Sabe-se que a anemia ferropriva pode causar prejuízos e atrasos no desenvolvimento motor e cognitivo em 
crianças. Sendo assim, assinale a alternativa correta: 

a) O nutricionista deve orientar o consumo de carnes, miúdos (no mínimo uma vez por semana) e suco de 

fruta natural, fonte de vitamina C, após o almoço e jantar para prevenção da anemia ferropriva. 
b) Taninos, fosfatos e vitamina C aumentam a absorção do ferro não-heme devendo ser ingeridos junto aos 

alimentos fontes desse tipo de ferro. 
c) A necessidade diária de ferro em crianças de 1 a 3 anos é de 10mg/dia. 

d) Crianças de 6 a 24 meses devem receber o suplemento de ferro disponível nas unidades básicas de saúde 

de forma preventiva. 
 

15. Qual índice antropométrico apresenta melhor o efeito cumulativo de situações adversas sobre o crescimento da 
criança? 

a) Peso para idade. 
b) Peso para estatura. 

c) IMC para idade. 

d) Estatura para idade. 
 

16. Para a formação adequada da massa óssea e prevenção da osteoporose na vida adulta, qual é a recomendação 
do cálcio para escolares segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria? 

a) Entre 1300 e 1500mg 

b) Entre 1000 e 1300mg 
c) Entre 700 e 1000mg 

d) Entre 900 e 1200mg 
 

17. Segundo o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o cardápio planejado deverá suprir no mínimo quanto das 

necessidades nutricionais diárias de alunos matriculados em creches em período integral? 

a) 30% 

b) 40% 
c) 50% 

d) 70% 

 
18. Assinale a alternativa incorreta com relação à alimentação do pré-escolar: 

a) Nessa fase, há redução das necessidades nutricionais e do apetite. 
b) Geralmente, crianças nessa fase tem comportamento imprevisível e variável, oscilando a quantidade de 

alimentos ingerida. 

c) Podem rejeitar grande variedade de alimentos, ficando com uma dieta restrita. Esse quadro é conhecido 
como neofobia. 

d) Nessa etapa, a criança possui mecanismos internos de saciedade que determinam a quantidade de 
alimentos que necessita. 

 

19. A febre entérica é uma doença causada pelo consumo de alimentos ou água contaminados por qual micro-
organismo?  

a) Salmonellatyphi 
b) Clostridium perfringens 
c) Staphylococcus aureus 
d) Escherichia coli 

 
20. A hipovitaminose A é um dos grandes problemas nutricionais de saúde pública. Qual desses alimentos é fonte de 

vitamina A na alimentação? 

a) Berinjela 
b) Manteiga 

c) Banana 

d) Grão de bico 
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DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 


