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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – 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:  

 

 

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. É um exemplo de doença causada por fungos: 

A) Toxoplasmose. 

B) Brucelose. 

C) Peniciliose. 

D) Malária. 

 

02. São atribuições do Conselho Tutelar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, não 

incluindo: 

A) Assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e 

programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

B) Encaminhar ao ministério público notícia de fato que constitua infração administrativa ou 

penal contra os direitos da criança ou adolescente. 

C) Representar ao ministério público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder 

educacional, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente 

junto à rede educacional de ensino, seja ela pública ou privada.   

D) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 

 

03. Podemos afirmar quanto a taxonomia dos seres humanos, que pertencemos a qual gênero? 

A) Animalia. 

B) Sapiens. 

C) Hominidae. 

D) Homo. 

 

04. É uma característica das plantas Dicotiledôneas: 

A) Flores trímeras. 

B) Nervuras foliares paralelas. 

C) Raízes axial ou pivotante. 

D) Vasos condutores de seiva irregularmente espalhados pelo caule. 

 

05. “Durante uma eletrólise, a massa de uma substância liberada em qualquer um dos eletrodos, assim 

como a massa da substância decomposta, é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade que 

passa pela solução”. É a definição da: 

A) Lei de Dalton. 
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B) Lei de Proust. 

C) Lei de Boyle. 

D) Lei de Faraday. 

 

06. “A maior parte dos metais precisa de 6,2 cal de energia para elevar a temperatura de 1 mol de metal, 

em 1° C”. É a definição da: 

A) Lei de Dulong-Petit. 

B) Lei de Proust. 

a) Lei de Gay-Lussac. 

C) Lei de Charles. 

 

07. Atuam na coagulação do sangue: 

A) Plaquetas. 

B) Hemácias. 

C) Leucócitos. 

D) Glóbulos brancos 

 

08. São as ondas que são causadas por vibrações perpendiculares à propagação da onda, como, por 

exemplo, em uma corda. Trata-se de: 

A) Ondas unidimensionais. 

B) Ondas bidimensionais. 

C) Ondas tridimensionais. 

D) Ondas transversais. 

 

09. É uma DST que provoca manchas, lesões e pequenas bolhas nas mucosas genitais. Embora possa 

ser controlada, não pode ser eliminada do organismo. Assim, seus portadores apresentam uma série 

de episódios de manifestação da doença. Trata-se de:  

A) Gonorreia. 

B) Sífilis. 

C) HPV. 

D) Herpes genital. 

 

10. O androceu é a parte masculina da flor e é divido, exceto em: 

A) Estames. 

B) Estigma. 

C) Antera. 
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D) Filamento. 

 

11. Defina corretamente “Genes Alelos”: 

A) São genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. 

B) Conjunto completo de cromossomos (n), ou seja, de genes, herdados como uma unidade. 

C) Quando para uma determinada característica os alelos são diferentes. 

D) Encerram genes que determinam os mesmo caracteres. 

 

12. Das situações em que um corpo pode estar em equilíbrio, como denominamos a que ocorre 

quando o ponto ou corpo está em Movimento Uniforme? 

A) Equilíbrio executivo. 

B) Equilíbrio estático. 

C) Equilíbrio dinâmico. 

D) Equilíbrio de ponto cedo. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o a letra da canção “Xote das Meninas” de Luiz Gonzaga e José Dantas para responder as questões 

13 e 14. 

“Mandacaru, quando ‘fulora’ lá na seca  

É o sinal que a chuva chega no sertão  

Toda menina que enjoa da boneca  

É sinal que o amor já chegou no coração 

Meia comprida, não quer mais sapato baixo  

Vestido bem cintado não quer mais vestir gibão” 

 

13. Com base no texto, não se pode afirmar:  

A) Os autores comparam as meninas à flor de mandacaru, representando o desabrochar que 

acontece na adolescência. 

B) A seca influencia diretamente o comportamento das meninas. 

C) O gibão é uma veste de couro que deixa as meninas sem cintura por ser masculina. 

D) Com a chegada da adolescência, as meninas começas a desenvolver outros interesses, como 

namoro e beleza. 

 

14. O termo “fulora” é o mesmo que: 

A) Florear. 
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B) Folhar. 

C) Florescente. 

D) Florescer. 

 

15. Dê a função sintática dos termos sublinhado na seguinte frase:  

“A inflação, que é um fator de recessão para o país, ficou estável”. 

A) Objeto direto – adjunto adverbial. 

B) Sujeito – predicativo do sujeito. 

C) Predicativo do sujeito – predicativo do objeto. 

D) Sujeito – predicativo do objeto. 

 

16. Assinale o par de nomes cuja regência está errada: 

A) Composto de – Relativo a. 

B) Adepto por – Ansioso em. 

C) Apto a – Ciente de. 

D) Junto a – Próximo de. 

 

17. Assinale a alternativa correta, considerando a palavra e seu sinônimo. 

A) Emergir – fazer vir à tona. 

B) Delatar – aumentar ou fazer aumentar o volume.  

C) Dispensa – local onde guardam mantimentos. 

D) Deferir – distinguir-se; discordar. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. É considerado um dos maiores poetas da Geração de 45, assim chamada por rejeitar os “excessos 

do modernismo” para elaborar uma poesia de rigor formal, construindo uma expressão poética mais 

disciplinada. Sua primeira obra foi Pedra do sono (1945) que apresentava uma declinação para a 

objetividade e imagem surrealista. Trata-se do: 

A) Carlos Drummond de Andrade.  

B) Oswald de Andrade.  

C) Luís Fernando Veríssimo.  

D) João Cabral de Melo Neto. 

 

19. Analise as afirmações e responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo a Lei Orgânica de 

Descanso - Santa Catarina: 
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(__) As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da 

Câmara Municipal; 

(__) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal que deverá solicitar a delegação à 

Câmara Municipal; 

(__) O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, era tido 

como rejeitado. 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 

 

20. “Uma homenagem ao escritor e pesquisador da cultura açoriana Franklin Cascaes (1908-1983) tem 

chamado a atenção no Centro de Florianópolis, entre as ruas Vidal Ramos e Tenente Silveira. Aos poucos, 

o que era só mais uma parede em meio a tantas que compõem o aglomerado de prédios foi se 

transformando numa tela multicolorida graças ao grafite.” 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 26 de outubro de 2017) 

Analise sobre Franklin Cascaes: 

I - Pesquisou diversos temas envolvendo o homem do litoral catarinense e as comunidades pesqueiras 

da Ilha de Santa Catarina; 

II - Além de esculturas, o artista deixou mais de 1500 desenhos e centenas de anotações, além de recortes 

de jornais, cadernos dos tempos da escola, entre outros documentos; 

III - O acervo deixado pelo artista encontra-se hoje no Museu Universitário, da UFSC, numa coleção que 

leva o nome de sua esposa.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


