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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

https://www.conasems.org.br/material-da-campanha-de-prevencao-ao-covid-19/ 

 
1) O texto acima é um infográfico. Assinale a alternativa que indica características desse texto: 
 
a) O infográfico conta uma história, pois é possível ver nomes de personagens e compreender o 
enredo. 
b) Esse tipo de texto serve para informar sobre determinado assunto, por meio de elementos 
textuais e visuais. 
c) Para compreender todo o conteúdo do infográfico, não é preciso saber ler, pois as imagens 
apresentam todas as informações necessárias. 
d) No infográfico, é possível ver as informações organizadas em estrofes e versos. 
 
2) O infográfico afirma que o coronavírus é “similar a uma gripe”. Qual a ideia que essa 
afirmação traz? 
 
a) O coronavírus surgiu ao mesmo tempo que a gripe. 
b) A gripe é uma doença que não apresenta os mesmos sintomas do coronavírus. 
c) O coronavírus é mais perigoso para os seres humanos do que a gripe. 
d) O coronavírus tem sintomas parecidos com os da gripe. 
 

3) O texto faz uso de verbos no modo imperativo, como “cubra”, “evite”, “lave”. Por que os 

verbos são usados nesse modo? 

 

a) Para mostrar que as ações deveriam acontecer no tempo passado. 



b) Para que os verbos fiquem mais curtos. 

c) Para indicar recomendação, conselho, ordem. 

d) Para que as informações apresentadas por esses verbos fiquem completas. 

 

4) O texto do infográfico foi elaborado com linguagem formal, adequada a documentos, meios 
de comunicação e em outras situações que exigem a fala e a escrita corretas. Entre as sentenças 
a seguir, assinale aquela que NÃO apresenta linguagem formal. 
 
a) Ana Paula aprendeu a jogar voleibol.  
b) Ontem tava muito calor. 
c) O funcionário chegou atrasado. 
d) Nós acompanhamos as notícias pela televisão. 
 

5) A palavra “gotículas” é considerada proparoxítona, quanto à acentuação. Assinale a 
alternativa que contém APENAS palavras acentuadas CORRETAMENTE: 
 
a) América, ética, saída. 
b) pastél, repórter, médico. 
c) lavável, lúa, médico. 
d) saudável, câmera, tórta. 
 

6) “A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo...”. 

Quanto à classe gramatical, a palavra destacada no trecho anterior é: 

 

a) Conjunção. 

b) Adjetivo. 

c) Verbo. 

d) Interjeição. 

 

7) O trecho “... mas alguns casos podem ficar graves” está escrito de forma correta, quanto à 
concordância das palavras entre si (sujeito, verbo e complemento). Leia as frases abaixo e 
assinale aquela que também APRESENTA concordância: 
 
a) As vacinas foi distribuído para os postos de saúdes do Brasil. 
b) O prefeito elaboraram campanhas de conscientização sobre os coronavírus. 
c) As dificuldade de usar máscara o tempo todo prejudica muito estudantes.  
d) Muitas pessoas não ficaram doentes porque se protegeram da doença. 
 

8) A Ortografia é a área da linguagem que trata da escrita correta das palavras, de acordo com a 
norma culta. Nesse sentido, em qual das alternativas TODAS as palavras estão grafadas 
CORRETAMENTE? 
 
a) concerteza, lumbriga, iorgute. 
b) circunstânsia, chícara, saldação. 
c) lápis, descendente, albergue. 
d) helicópitero, microndas, paineu. 
 

MATEMÁTICA 

 



9 – João comprou uma tábua de 3,0 metros para fazer dez prateleiras do mesmo tamanho para a 
despensa da sua casa. Qual será a medida de cada prateleira? 
 
a) 0,3 metros 
b) 0,6 metros 
c) 1,0 metros 
d) 25 centímetros 
 
10 – Débora é faxineira e cobra R$50,00 por hora. Na segunda-feira passada, ela trabalhou das 
6h50min às 7h20min na casa de Estela, e das 13h às 14h30min na casa de Pedro. Na terça-feira, 
trabalhou das 7h55min às 8h25min na casa de Margarete. Quantos reais ela recebeu no total 
por essas faxinas? 
 
a) R$125,00 
b) R$ 150,00 
c) R$ 200,00 
d) R$ 250,00 
 
11- O dono de um supermercado fez um pedido de 18,5kg de laranjas a um fornecedor. O peso 
de uma laranja em relação à outra não é sempre o mesmo, mas a estimativa é que cada laranja 
tenha, em média, 100g. Supondo que a variação entre os pesos das laranjas seja insignificante, 
qual será a quantidade de laranjas necessária para atender o pedido do dono do supermercado? 
 
a) 210 
b) 220 
c) 185 
d) 275 
 
12 – Roberta gastou um quarto (ou a quarta parte) de 120 reais, comprando uma regata. 
Quantos reais ela gastou? 
 

a) 50 reais 
b) 30 reais 
c) 20 reais 
d) 25 reais 

 
13 – Utilizando uma medida de 200ml, quantas dessas medidas são necessárias para completar 
um galão de dois litros? 
 

a) 5 
b) 6 
c) 10 
d) 12 

 
14 – Marcia comprou 21 barras de chocolate e pagou R$7,00 em cada uma delas. Quanto ela 
pagou pelas 21? 
 

a) 57 reais 
b) 220 reais 
c) 147 reais 
d) Nenhuma das alternativas 

 



 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
15 - Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o território brasileiro se 
divide em 5 regiões. Assinale a alternativa que apresenta a regionalização CORRETA. 
 
a) Norte, Noroeste, Sudeste, Centro e Sul 
b) Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul 
c) Nordeste, Oeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul 
d) Norte, Nordeste, Oeste, Sudeste e Sul 
 
16- Santa Catarina é um estado que ultrapassou a marca de 7 milhões de habitantes, segundo 
dados de 2021. Qual cidade catarinense apresenta a maior população? 
 
a) Criciúma 
b) Florianópolis 
c) Joinville 
d) Chapecó 
 
17 – A cidade de São Ludgero está localizada na região sul do estado de Santa Catarina, segundo 
o site do município a quantos km da capital Florianópolis? 
 

a) 175 km 
b) 193 km 
c) 182 km 
d) 160 km 

 
18 - Uma mulher catarinense foi importante no século XIX, ao envolver-se na Revolução 
Farroupilha (iniciada no Rio Grande do Sul) e no processo de unificação da Itália. Por conta disso, 
ela ficou conhecida como “heroína de dois mundos”. Quem era essa mulher e onde ela nasceu? 
 
a) Antonieta de Barros (Florianópolis) 
b) Anita Garibaldi (Laguna) 
c) Zilda Arns Neumann (Forquilhinha) 
d) Maura de Sena Pereira (Florianópolis) 
 
19 - A Lei nº 829, de 12 de junho de 1962, marcou um evento importante na história do 
município de São Ludgero. A que corresponde essa lei? 
 
a) Emancipação político-administrativa 
b) Inauguração da Escola de Educação Básica São Ludgero 
c) Chegado dos primeiros colonizadores 
d) Instituição do Dia do Padroeiro São Ludgero 
 
20 - A economia do município de São Ludgero é apoiada em diversas atividades produtivas. 
Assinale a alternativa que apresenta destaques econômicos do município: 
 
a) Produção de fumo, milho; indústria siderúrgica. 
b) Produção de ovos, legumes, algodão; turismo. 
c) Produção de ovos, produção de leite; indústria plástica. 
d) Produção de soja e trigo; indústria têxtil. 
 



Gabarito 

1 – B 

2- D 

3 – C 

4 – B 

5- A 

6 – B 

7 – D 

8 – C 

9-  A 

10 – B 

11 – C 

12 – B 

13 – C 

14 – C 

15 – B 

16 – C 

17 – C 

18 – B 

19 – A 

20 - C 
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