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 Estado de Santa Catarina 

Município de Anchieta – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE CIÊNCIAS” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Estrutura reprodutiva que produz os gametas femininos nas briófitas, pteridófitas e 

gimnospermas. Trata-se de: 

A) Esporângio. 

B) Arquegônio. 

C) Anterídio. 

D) Gineceu.  

 

02. A “Doença de Chagas” é um exemplo de: 

A) Virose. 

B) Protozoonose. 

C) Bacteriose. 

D) Verminose. 

 

03. “Essa Tendência pedagógica, caracteriza-se por centralizar no aluno, considerado como ser ativo e 

curioso. Dispõe da ideia que ele “só irá aprender fazendo”, valorizam-se as tentativas experimentais, a 

pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social. Aprender se torna uma atividade de 

descoberta, é uma autoaprendizagem. O professor é um facilitador”. 

Estamos nos referindo a: 

A) Escola Nova. 

B) Tendências Liberais. 

C) Renovadora Progressiva. 

D) Renovadora não diretiva. 

 

04. Relaciona-se com a energia transportada pela onda sonora e é o que nos permite classificar o som 

como forte ou fraco. Trata-se de: 

A) Intensidade. 

B) Altura. 

C) Timbre. 

D) Potência. 

 

05. É o terceiro maior planeta do Sistema Solar: 

A) Saturno. 

B) Júpiter. 

C) Plutão. 
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D) Urano. 

 

06. A “Doença Inflamatória Pélvica (DIP)” é uma DST causa por: 

A) Vírus. 

B) Fungos. 

C) Bactérias. 

D) Protozoários. 

 

07. Os principais hormônios secretados pela medula adrenal são a adrenalina e a noradrenalina. A 

adrenalina atua: 

A) Na regulação da concentração de cálcio no organismo. 

B) No controle da pressão sanguínea do corpo. 

C) Na regulação das permeabilidades dos capilares sanguíneos. 

D) Na preparação do organismo para situações de perigo ou estresse. 

 

08. A Reação Química a seguir é classificada como sendo de que tipo: A+B → AB 

A) Reações de Adição. 

B) Reações de Deslocamento. 

C) Reações de Simples Troca 

D) Reações de Decomposição. 

 

09. Os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica, em que os elementos possuem o mesmo 

número de camadas eletrônicas. O 3º período possui: 

A) 02 elementos. 

B) 08 elementos. 

C) 18 elementos. 

D) 36 elementos. 

 

10. Na classificação dos seres vivos, as ordens semelhantes formam um grupo maior denominado de: 

A) Gênero. 

B) Classe. 

C) Família. 

D) Filo. 

 

11. Com relação à textura dos solos, partículas que apresentam como classe de dimensão < 0.0002 

mm, são denominadas de: 
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A) Saibro. 

B) Limo. 

C) Argila. 

D) Areia. 

 

12. Análise as proposições abaixo: 

I- “O aluno tem o direito de conhecer o próprio processo de aprendizagem para se empenhar na 

superação das necessidades”; 

II- “O aluno enquanto é avaliado, expõe sua capacidade de raciocinar”.  

Podemos dizer que: 

A) Ambas estão corretas. 

B) Ambas estão incorretas. 

C) Somente a proposição I está correta. 

D) Somente a proposição I está incorreta. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 
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13. “Cientistas do Boston Children's Hospital, nos Estados Unidos, conseguiram reverter com sucesso 

diabetes tipo 1 em cobaias...” (linhas 1 a 3). O emprego da vírgula no trecho retirado do Texto foi 

utilizado para: 

A) Separar elementos que exercem a mesma função sintática. 

B) Separar o adjunto adverbial antecipado. 

C) Separar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. 

D) Separar elementos repetidos. 

 

14. “A estratégia envolveu o uso de células-tronco do sangue ...” (linhas 5 e 6). O termo destacado está 

conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Caso o tempo e modo verbais de “envolveu” fossem 

alterados para o pretérito imperfeito do indicativo, é correto afirmar que a substituição correta seria: 

A) Envolvia. 

B) Envolve. 

C) Envolvera. 

D) Envolverá. 
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15. “... conseguiram reverter com sucesso diabetes tipo 1 em cobaias (...)” (linhas 2 e 3). É correto 

afirmar que o termo destacado exerce função sintática de: 

A) Agente da passiva. 

B) Objeto indireto. 

C) Adjunto nominal. 

D) Adjunto adverbial. 

 

16. “... conseguiram reverter com sucesso diabetes tipo 1 (...)” (linhas 2 e 3). É correto afirmar que o 

termo destacado exerce função sintática de: 

A) Objeto indireto. 

B) Objeto direto. 

C) Adjunto nominal. 

D) Adjunto adverbial. 

 

17. “Com as células do pâncreas intactas, assim, a insulina é produzida e os níveis de glicose no sangue 

são normalizados.”. (linhas 22 a 24). Assinale a alternativa que acentuada pela mesma regra de 

acentuação da palavra destacada. 

A) “proteína” (linha 7). 

B) “há” (linha 9). 

C) “produção” (linha 15). 

D) “imunológico” (linha 16). 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

(__) - Os planetas do sistema solar realizam o movimento de translação; 

(__) - Existem nove planetas no nosso sistema solar; 

(__) - O sol é a maior e mais quente estrela do sistema solar. 

A sequência correta é: 

A) V, V, V. 

B) F, V, F. 

C) F, F, V. 

D) V, V, F. 

 

19. A região sul é a única parte do país que se localiza quase inteiramente na região temperada (com 

exceção ao extremo norte do Paraná). Os estados desta região tem um clima denominado como: 
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A) Clima Subtropical.  

B) Clima Desértico. 

C) Clima Semiárido. 

D) Clima Equatorial. 

 

20. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Lei Orgânica de Anchieta - SC, os bens patrimoniais do 

Município, deverão ser classificados: 

A) Em relação a cada serviço.  

B) Como material de descarte.  

C) Pela sua natureza.  

D) Segundo sua distribuição ao usuário.  

 


