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Cozinheira - --------
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INSCRIÇÃO: _

PROVA ESCRITA

Leia com atenção o texto a seguir:

Podemos distinguir em Santa Catarina, vários tipos de regiões quanto a sua
colonização e seu povoamento:
1 - O litoral açoriano, de povoamento antigo, ( século XVIII) especialmente na área de

Florianópolis;
2 - O planalto de criação extensiva de bovinos e de economia madeireira: áreas de Lages e

norte catarinense (também ervateira):
3 - Áreas de colonização alemã recente ( 1850 em diante), em especial o Vale do Itajaí e a

área de Joinville;
4 - A área carbonífera do Sul, de colonização italiana recente;
5 - As áreas de colonização predominante italiana, muito recente ( século XX): Vale do

Peixe e Oeste Catarinense;

Responda, assinalando com X a alternativa correta:

1a) Segundo o texto, o povoamento de Santa Catarina ocorreu inicialmente com os
açorianos que se fixaram no:

a - planalto catarinense
b - oeste catarinense
c litoral catarinense
d - vale do peixe

2a) Os alemães vieram para Santa Catarina a partir de:
a- 1750
b- 1830

.@> 1850
d- 1900



•

3a) A área carbonífera do Sul é de colonização:

a- Alemã
- Italiana

·c- Açoriana
d- Inglesa

4a) Assinale com um (x) a palavra que estiver separada por sílabas corretamente:

@ ba-se
b- cóp-ia
c- ns-o
d- ma-ssa

5a) Assinale com um (x) a palavra que não estiver escrita corretamente: ..

a- bexiga
b- chaveiro
c forssa
d- abacaxi

6a) Assinale com (x) a resposta correta:

a- 13 + 37 - 25 = 75
b- 23 + 72 + 12 = 83
c- O + 31 - 14 = 45
d 21 + 98 + 12 = 131

73) Carlos foi ao mercado, e comprou lKg de café a R$ 3,40. Comprou também 2kg de
açúcar a R$ 2,25 e 1 litro de leite a R$ 0,85. Quanto Carlos gastou?

a- R$ 8,25
b- R$ 8,50
@ R$ 8,75
d- R$ 8,90

83) Assinale com um (x) a resposta correta:
Quantos centímetros tem um metro?

a- 1000
CB 100
c- 150
d- 10



98) A metade de 84 é:

a- 32
b- 24
c- 48
@ 42

108) Uma máquina troca de óleo a cada 5000 Km. Estando com 3.786 Km rodados,
quantos quilômetros faltam para a próxima troca de óleo?

a- 1.391
1.214

c- 1.754
d- 1.241

."
11a) Assinale a alternativa que cita a festa de maior atração turística de Luís Alves:

a- Pesque Pague
b- Rodeio Crioulo
@ Fenaca
d- Cachoeiras

128) A capital do Brasil é:

a- Rio de Janeiro
b- São Paulo
c- Porto Alegre
@ Brasília

l38) A capital de Santa Catarina é:

a- Porto Alegre
Florianópolis

c- Itajaí
d- Blumenau

14a) O nome do atual Presidente da República do Brasil é:

a- Pedro Malan
b Fernando Henrique Cardoso
c- Itamar Franco
d- Aécio Neves

15a) O nome do atual Prefeito de Luís Alves é:



a- Viland Borck
b- João Aldo Hoffinann
c- Elton Vicente Pauli
[) Erico Gielow Neto

16a) Qual o idioma oficial do Brasil?

a- brasileiro
b- italiano

português
- alemão

17a) Como se chama a atual moeda brasileira?

a- cruzado
b- cruzeirog real
d- cruzado novo

18a) Assinale um município que faz limite com Luís Alves:

a- Balneário Camboriú
b Navegantes
c- Jaraguá do Sul
d- Porto Belo

1~) Uma das maiores atividade econômica predominante em Luís Alves
atualmente é:

a- cultivo de tomate
b- cultivo de batata
c- cultivo de pahnito
@J cultivo de banana

20a) Quem faz a história do país, estado e dos municípios são os:

a- reis e rainhas
b- os políticos
c- os religiosos
d todos os homens.


