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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guarujá do Sul - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          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 (Gabarito):  

 

 

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. Considere a alternativa que apresente apenas fatores bióticos: 

A) Produtores; macroconsumidores; microconsumidores. 

B) Substâncias inorgânicas; Compostos orgânicos; regime climático. 

C) Temperatura; luz; pH. 

D) Oxigênio e outros gases; umidade; solo. 

 

02. Alguns dos grupos na tabela periódica recebem nomes especiais. Esses nomes indicam as 

similaridades entre os membros de um grupo. Pertencem ao grupo 7A os: 

A) Metais alcalinos. 

B) Gases nobres. 

C) Calcogênios. 

D) Halogênios. 

 

03. O cloreto de sódio é um composto iônico comum, pois consiste em um metal de baixa energia de 

ionização e um não metal com alta eletroafinidade. Entende-se eletroafinidade por: 

A) Energia necessária para remover o elétron mais periférico de um átomo isolado. 

B) Energia mínima necessária para arrancar um elétron de um ânion no estado gasoso, gerando 

assim um átomo neutro. 

C) Tendência que um átomo tem de atrair elétrons em uma ligação química. 

D) Tendência que um átomo tem de perder elétrons em uma ligação química. 

 

04. Com relação ao trabalho de orientação sexual na escola é INCORRETO afirmar: 

A) A orientação sexual no âmbito escolar se faz problematizando, questionando e ampliando o 

leque de conhecimentos e de opções para que o próprio aluno escolha seu caminho.  

B) A Orientação Sexual escolar pretende ser diretiva e está circunscrita ao âmbito pedagógico e 

coletivo, tendo, caráter de aconselhamento individual e se necessário, psicoterapêutico. 

C) Alunos portadores de algumas deficiências podem eventualmente ter dificuldades de 

comunicação e de expressão da sexualidade e, por isso, exigir formas diferenciadas de 

orientação na escola, nos conteúdos e estratégias de abordagem.  

D) Dada a expressão singular da sexualidade em cada indivíduo, também os portadores de 

necessidades especiais merecem atenção diferenciada na escola, devendo ser acionadas 

assessorias de profissionais especializados se necessário. 
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05. A vivência da sexualidade em cada indivíduo inclui fatores oriundos de ordens distintas: 

aprendizado, descoberta e invenção. O trabalho de Orientação Sexual deve se nortear pelas questões 

que pertencem à ordem do que pode ser apreendido socialmente, preservando assim a vivência 

singular das infinitas possibilidades da sexualidade humana, pertinente à ordem do que pode ser 

prazerosamente aprendido, descoberto ou inventado no espaço da privacidade de cada um. Assim, 

buscou-se selecionar os conteúdos segundo os seguintes critérios, sendo eles: 

I - relevância sociocultural, isto é, conteúdos que correspondam às questões apresentadas pela 

sociedade no momento atual; 

II - consideração às dimensões biológica, psíquica e sociocultural da sexualidade, buscando contemplar 

uma visão ampla e não reducionista das questões que envolvem a sexualidade e o seu desenvolvimento 

no âmbito pessoal; 

III - Possibilidade de conceber a sexualidade de forma prazerosa e responsável. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

06. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

 “Lilian Margulis é uma das pesquisadoras mais importantes na quarta fase da história da classificação 

dos seres vivos, ela pautou-se em dados moleculares e ultraestruturais, e apoiou-se na 

____________________________ de origem da célula eucariótica para propor algumas mudanças no sistema 

de cinco reinos” 

A) Teoria Filogenética. 

B) Teoria dos Sistemas Naturais. 

C) Teoria da Endossimbiose. 

D) Teoria do Cladograma. 

 

07. A classificação é um meio de tornar inteligível a complexidade do mundo vivo, agrupando os 

organismos em categorias, segundo critérios preestabelecidos. Com relação a essa classificação, 

considere os itens a seguir: 

I - _________________________ – estudo da diversidade, descrição dos organismos, incluindo a sua filogenia; 

II - ________________________ – estudo da classificação, incluindo nomes, normas e princípios; 

III - _______________________ – ordenação dos seres vivos em grupos, com base em parentesco, semelhança 

morfológica, entre outros, e sua hierarquização. 

Completa corretamente as lacunas dos itens acima a alternativa: 
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A) I – Sistemática. II – Taxonomia. III – Classificação. 

B) I – Taxonomia. II – Sistemática. III – Classificação. 

C) I – Classificação. II – Taxonomia. III – Sistemática. 

D) I – Sistemática. II – Classificação. III – Taxonomia. 

 

08. “São as mais notáveis organelas do citoplasma, estão presentes em todas as células eucariontes, 

possuem a forma de salsicha, envolvida por duas membranas separadas. A maioria das células animais 

possui um grande número dessa organela, uma forma estável de armazenamento de energia, que pode 

ser utilizada pela célula para as suas atividades que exigem gastos de energia.” 

O trecho acima discorre sobre qual das organelas celulares a seguir: 

A) Glicocálix. 

B) Mitocôndrias. 

C) Retículo endoplasmático. 

D) Complexo de Golgi. 

 

09. Os Filamentos finos (microfilamentos) são estruturas do citoesqueleto celular eucarionte sendo 

constituídos de duas cadeias de subunidades globulares de: 

A) Miosina. 

B) Guanina. 

C) Uracila. 

D) Actina. 

 

10. Das estratégias de reprodução assexuada mais comuns, considere a alternativa que descreve 

corretamente a bipartição: 

A) Consiste na divisão do organismo progenitor em dois organismos-filhos geneticamente iguais 

entre si e ao progenitor. 

B) Consiste na divisão do organismo progenitor em diversos fragmentos. Independentemente da 

sua constituição interna, cada um dos fragmentos consegue regenerar todos os tecidos e 

órgãos em falta, de modo a constituir um organismo. 

C) Os descendentes formam-se a partir de óvulos não fecundados. É uma estratégia reprodutora 

alternativa para alguns seres que se reproduzem sexuadamente, quando na população não 

existem machos da espécie. 

D) Ocorre uma divisão múltipla do núcleo do progenitor originando-se vários núcleos. 

Posteriormente, cada um deles é envolvido por um citoplasma e individualizado por uma 

membrana celular. 
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11. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

 Sobre a multiplicação vegetativa natural, os lírios, o bambu, e os fetos, possuem caules subterrâneos 

alongados e com substâncias de reserva, denominados_________________________. Estes, além de permitirem 

à planta sobreviver em condições desfavoráveis, podem alongar-se, originando gemas que se vão 

diferenciar em novas plantas. 

A) Estolhos. 

B) Rizomas. 

C) Tubérculos. 

D) Bolbos. 

 

12. Algumas pessoas nascem com um gene que não comanda a produção de certas enzimas e, por 

isso, podem ter problemas de saúde. Essas anomalias genéticas são muitas vezes diagnosticadas por 

meio de exames simples. A mais comum em nosso meio é a Síndrome de Down que se caracteriza 

pela: 

A) Trissomia do cromossomo sexual X. 

B) Trissomia do cromossomo 13. 

C) Trissomia do cromossomo 21. 

D) Trissomia do cromossomo 23. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Qual das alternativas apresenta uma frase corretamente grafada?  

A) Ele é de menor. 

B) Fiquei fora de si. 

C) Acredito que é isso. 

D) Existe muitas esperanças. 

 

14. Observe a concordância: 

I - Bem aventurado os que não entendem nem aspiram a entender de futebol; 

II - Os pajés queimavam dentro das maracás de tabaco e aspiravam o fumo. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto. 
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15. A crase é facultativa em qual das frases abaixo: 

A) Começou a falar. 

B) Dirigiu-se à Espanha. 

C) Volto às duas horas.  

D) Fez menção a vidas perdidas.  

 

16. Leia com atenção: As águas não eram estas, ______ um ano, ______ um mês, ______ um dia. 

Os versos de Cecília Meireles, acima, são preenchidos correta e respectivamente por: 

A) A – A – A. 

B) Há – Há – Há. 

C) À – A – À. 

D) Há – À – A. 

 

17. Não pode ser entendido como um sinônimo de “Errante”: 

A) Nômade. 

B) Erradio. 

C) Inconstante. 

D) Exilado. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. “Presidente Michel Temer troca diretorias do CNPq” 

O Diário Oficial do dia 30 de outubro de 2017 trouxe o decreto de exoneração de um dos diretores CNPq, 

Carlos Roberto Fortner. 

(Fonte adaptada: Diário Catarinense >acesso em 30 de outubro de 2017) 

Assinale a alternativa correta sobre o CNPq: 

A) Trata-se do Conselho de Finanças Nacional, responsável pela elaboração da meta fiscal anual. 

B) Trata-se do Conselho Jurídico da Presidência da República, responsável pela defesa jurídica 

pessoal do presidente. 

C) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que juntamente 

com a agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem 

como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros. 

D) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário, responsável pela política de 

desenvolvimento agrário sustentável.  
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19. A Península Arábica é formada por:  

A) Noruega e Suécia. 

B) Omã, Iêmen, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 

C) Portugal e Espanha 

D) Arábia Saudita, Chile, Equador e México.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, 

a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros Municípios; 

II - A alteração de divisão administrativa do Município somente pode ser feita quadrienalmente, no ano 

anterior ao das eleições municipais; 

III - A Lei Orçamentária Anual estabelecerá as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo 

ano, podendo ser adicionados ou suplementados os créditos orçamentários, mediante autorização 

legislativa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.   

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


