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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guaraciaba -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 II N1 – 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. A partir da proposição de um tema, os alunos devem dizer o que lhes vem a cabeça, sem preocupação 

nem censura mental. Ao professor cabe anotar as ideias e fazer a análise, coletivamente, do que é 

relevante para prosseguir a aula. Estamos nos referindo a qual método? 

A) Tempestade mental. 

B) Debate. 

C) Grupo de Verbalização. 

D) Seminário. 

 

02. Os tecidos do corpo humano podem ser classificados em tipos. Não é um deles: 

A) Tecido epitelial. 

B) Tecido conjuntivo. 

C) Tecido muscular. 

D) Tecido celular. 

 

03. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, 

é de acordo com a Lei de diretrizes e bases da educação nacional, considerado: 

A) Uma diretriz. 

B) Um princípio. 

C) Um dever. 

D) Um objetivo. 

 

04. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e em seguida assinale a alternativa 

que apresenta a ordem correta de cima para baixo.  

A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, 

conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: 

(__)- Ciências da natureza e suas tecnologias. 

(__)- Linguagens e suas tecnologias. 

(__)- Matemática e suas tecnologias. 

(__)- Ciências humanas e sociais aplicadas. 

A) F-V-V-V. 

B) V-V-V-F. 

C) V-V-F-V. 

D) V-V-V-V. 
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05. Os levedos são exemplares de qual dos reinos abaixo? 

A) Reino Fungi. 

B) Reino Plantae. 

C) Reino Protista. 

D) Reino Metazoa. 

 

06. Como classificamos as plantas em que as sementes não se encaixam no interior do fruto? 

A) Angiospermas. 

B) Pteridófitas. 

C) Gimnospermas. 

D) Briófitas. 

 

07. Os esquistossomos são pertencentes a qual filo? 

A) Poríferos. 

B) Anelídeos. 

C) Cordados. 

D) Platelmintos. 

 

08. Não é um exemplo de doença causada por bactéria: 

A) Cistite. 

B) Brucelose. 

C) Cólera. 

D) Poliomielite. 

 

09. As bactérias que dependem do oxigênio para sobreviver, são denominadas de: 

A) Autótrofas. 

B) Aeróbica. 

C) Anaeróbica obrigatória. 

D) Anaeróbica facultativa. 

 

10. É o conjunto de cromossomos da célula, considerando o número de cromossomos, sua forma e 

tamanho e a posição do centrômero. Trata-se de: 

A) Cariótipo. 

B) Genoma. 

C) Genótipo. 

D) Fenótipo. 
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11. Faça a correlação entre as os itens abaixo: 

I- Caatinga. 

II- Cerrado. 

III- Mata Atlântica. 

 

(__) - Localiza-se principalmente no Planalto Central Brasileiro e é um ecossistema similar às Savanas 

da África e da Austrália. 

(__) - É considerada uma das áreas mais ricas em espécies da fauna e da flora mundial.  

(__) - É o ecossistema predominante no nordeste do Brasil. 

 

A sequência correta é: 

A) II; III; I. 

B) II; I; III. 

C) I; II; III. 

D) III; II; I. 

 

12. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a venda à criança ou ao 

adolescente, exceto de: 

A) Bebidas alcoólicas. 

B) Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por 

utilização indevida. 

C) Revistas e publicações direcionadas aos docentes. 

D) Armas, munições e explosivos. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto para responder as questões de 13 a 15. 
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1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 

O Romualdo, marido de D. Eufêmia, era um rapaz 
sério, lá isso era, e  tão incapaz de cometer a mais 
leve infidelidade conjugal como de roubar o sino de 
São Francisco de Paula; mas – vejam como o diabo 
as arma! Um dia D. Eufêmia foi chamada, a toda a 
pressa, a Juiz de Fora, para ver o pai que estava 
gravemente enfermo, e como o Romualdo não podia 
naquela ocasião deixar a casa comercial de que era 
guarda-livros (estavam a dar balanço), resignou-se a 
ver partir a senhora acompanhada pelos três 
meninos, o Zeca, o Cazuza, o Bibi, e a ama-seca 
deste último, que era ainda de colo. 
Foi a primeira vez que o Romualdo se separou da 
família. Custou-lhe muito, coitado, e mais lhe custou 
quando, ao cabo de uma semana, D. Eufêmia lhe 
escreveu, dizendo que o velho estava livre de perigo, 
mas a convalescença seria longa, e o seu dever de 
filha era ficar junto dele um mês pelo menos.  
O Romualdo resignou-se. Que remédio!...  
Durante os primeiros tempos saía do escritório e 
metia-se em casa, mas no fim de alguns dias 
entendeu que devia dar alguns passeios pelos 
arrabaldes, hoje este, amanhã aquele. Era um meio, 
como outro qualquer, de iludir a saudade. [...] 
Nessa noite fatal a virtude do Romualdo deu em 
pantanas: tencionando ele ir até o fim da linha, como 
fazia todas as noites, apeou-se na Rua Mariz e 
Barros, ali pelas alturas da Travessa de São 
Salvador. A mulata havia se apeado algumas braças 
antes. E ele viu, à luz de um lampião, o vulto dela 
saltitante e esquivo, e apressou o passo para 
apanhá-la, o que conseguiu facilmente, porque, 
pelos modos, ela já contava com isso. 

(Artur Azevedo, A ama-seca. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000040.pdf> Acesso em: 

2 out. 2017) 

 

 

 

13. Indique a alternativa em que todos os vocábulos são substantivos: 

A) Infidelidade – arma – pressa – guarda-livros. 

B) Conjugal – pressa – enfermo – ama-seca. 

C) Infidelidade – pressa – guarda-livros – ama-seca.  

D) Conjugal – arma – guarda-livros – ama-seca. 

 

14. Na linha 4, quando o autor fala “mas – vejam como o diabo as arma!”, o primeiro sinal gráfico 

refere-se: 

A) A um travessão para pontuar a ideia de fala. 

B) Hífen, que está colocado no lugar da vírgula. 

C) Traço, para indicar uma pausa maior que a vírgula. 
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D) Traço, indicando omissão de texto. 

 

15. Os significados de “arrabaldes”, “dar em pantanas” e “apear-se” são, respectivamente: 

A) circo – acabou em pântanos – pentear-se. 

B) subúrbio – fracassar – desceu. 

C) favelas – perdeu – avolumou-se. 

D) zonas rurais – atascadeiro – empoderar-se. 

 

16. Complete a frase a seguir de acordo com as regras de regência verbal: 

“Cheguei _______________________ cidade no sábado. Estava muito cansado para ir _________________________ 

um restaurante. Pedi um lanche e deitei para assistir _________________________ futebol. Acordei na manhã 

seguinte com o pescoço duro e a televisão ligada.” 

A) à – a – ao 

B) na – à – o 

C) à – à – o 

D) na – a – ao  

 

17. Assinale a alternativa que contém uma oração coordenativa conclusiva: 

A) Caroline digita rapidamente, contudo sua produção é baixa. 

B) Jefferson saiu-se bem no concurso; logo, será um dos melhores colocados. 

C) Os camaleões mudam de cor, não só diante de predadores, mas também para conseguir 

alimentos. 

D) As crianças no berçário ora mamavam ora choravam. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS  

 

18. O filósofo viveu em Atenas, Grécia, entre 427 aC e 347 aC. Foi o fundador da “Academia”, a 

primeira instituição de ensino superior ocidental e criou o “mito da caverna”, segundo o qual a 

humanidade vivia presa em um mundo de sombras sem enxergar a realidade. Trata-se de: 

A) Aristóteles.  

B) René Descartes.  

C) Platão.  

D) Charles Darwin.  
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19. “Santa Catarina quer importar milho do Paraguai para reduzir custos de transporte. Estado 

brasileiro só produz metade do que é consumido. Restante vem do Mato Grosso, a 1,1 mil quilômetros 

de distância.” 

O Brasil e o Paraguai são uns dos membros efetivos do Mercosul, assim como: 

A) França e Espanha.  

B) Argentina e Uruguai.  

C) Uruguai e Estados Unidos.  

D) Argentina e Canadá.   

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guaraciaba - Santa Catarina, analise o trecho e assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna:  

Caberá ao __________________________ assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa 

popular serão defendidos na Tribuna da Câmara. 

A) Vice-Prefeito. 

B) Regimento Externo da Câmara.  

C) Juiz de Primeira Estancia.  

D) Regimento Interno da Câmara.   


