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 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Barra Bonita 

Caderno de Provas 

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 02h30mim, 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. As bactérias e as cianobactérias são exemplares de qual dos reinos abaixo? 

A) Reino Protista. 

B) Reino Monera. 

C) Reino Fungi. 

D) Reino Plantae. 

 

02. É um exemplo de doença causada por bactéria: 

A) Febre Tifoide. 

B) Dengue. 

C) Catapora. 

D) Histoplasmose. 

 

03. É uma característica das plantas Monocotiledôneas: 

A) Inserção foliar Invaginante. 

B) Vasos condutores de seiva dispostos ordenadamente na periferia do caule ao redor do cilindro 

central. 

C) Frutos subdivididos em 2 ou 5 carpelos. 

D) Nervuras foliares reticuladas. 

 

04. É uma DST causada pela bactéria Treponema pallidum. A doença apresenta três estágios: 

primário, secundário e terciário. Após o contágio, o período de incubação é de cerca de um mês. 

Trata-se de:  

A) Gonorreia. 

B) Sífilis. 

C) HPV. 

D) Herpes genital. 

 

05. “O volume de um gás confinado num sistema fechado, quando submetido a uma temperatura 

constante, é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele”. É a definição da: 

A) Lei de Dalton. 

B) Lei de Boyle. 

C) Lei de Faraday. 

D) Lei de Gay-Lussac. 
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06. “Conhecida também como a lei das proporções definidas, afirma que uma determinada 

substância pura contém sempre os mesmos elementos combinados na mesma proporção em 

massa”. É a definição da: 

A) Lei de Dulong-Petit. 

B) Lei de Proust. 

C) Lei de Boyle. 

D) Lei de Charles. 

 

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

quando o ponto ou corpo está perfeitamente parado? 

A) Equilíbrio estático. 

B) Equilíbrio dinâmico. 

C) Equilíbrio executivo. 

D) Equilíbrio de ponto cedo. 

 

08. Uma onda é um movimento causado por uma perturbação, e está, se propaga através de um 

meio. Quanto a direção de propagação as ondas são classificadas, exceta como: 

A) Transversais. 

B) Unidimensionais. 

C) Bidimensionais. 

D) Tridimensionais. 

 

09. Como resultado da digestão química do bolo alimentar, forma-se o suco alimentar, denominado 

de quimo. A maior parte da assimilação do quimo ocorre no: 

A) Intestino delgado. 

B) Estômago. 

C) Esôfago. 

D) Boca. 

 

10. O gineceu é a parte feminina da flor e é formado, exceto por: 

A) Carpelos. 

B) Pistilo. 

C) Filete. 

D) Estilete. 
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11. Podemos afirmar quanto a taxonomia dos seres humanos, que pertencemos a qual ordem? 

A) Chordata. 

B) Sapiens. 

C) Primates. 

D) Homo. 

 

12. Sobre o gene recessivo, podemos afirmar: 

I - É aquele que, estando em companhia do dominante no heterozigoto, se comporta como inativo, não 

determinando o fenótipo; 

II - O gene recessivo se manifesta tanto em homozigose, quanto em heterozigose. 

Essas preposições: 

A) Ambas estão corretas. 

B) Ambas estão incorretas. 

C) Somente a preposição I está correta. 

D) Somente a preposição I está incorreta. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. O período composto por coordenação é aquele em que orações são justapostas sem manter 

dependência sintática entre si, senão pelo uso da conjunção. Dos períodos a seguir, qual o único que 

não se trata de um período composto por coordenação. 

A) Discutimos vários projetos e optamos pelo mais viável. 

B) O amor nem sempre é fácil, mas só ele para iluminar nossas vidas. 

C) Não sabemos por que ela se foi. 

D) O meu time venceu o último jogo, por isso saiu da zona de rebaixamento. 

 

14. Qual dos conjuntos de locuções é o único que todos os termos estão grafados corretamente: 

A) à base de – às pressas – à olho nu – a cargo de. 

B) à minha disposição – a óleo – a pé – à toa. 

C) à cerca de – à disposição – a princípio – às vezes. 

D) à deriva – à pino – às turras – a prazo. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES 15 A 17. 



 

5 

 

 

 

15. De acordo com o texto, qual o melhor conceito que se pode aplicar à civilidade: 

A) A civilidade trata-se da harmonia das relações humanas entre cidadãos, com base em código 

de éticas e regras de conduta a serem seguidas por todos e com respeito. 

B) A civilidade são regras que estão dispostas em nossa Constituição. 

C) A civilidade são regras de condutas particulares, que precisam ser vivenciadas por cada um 

individualmente. 

D) A civilidade são regras que não vinculam a coletividade, afinal vivemos em uma democracia e 

cada um tem o direito de fazer o que quiser. 
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16. A palavra “junto” presente nas linhas “25” e “31” são classificadas respectivamente, como: 

A) advérbio – advérbio. 

B) adjetivo – adjetivo. 

C) advérbio – adjetivo. 

D) adjetivo – advérbio. 

 

17. Assinale a alternativa em que a(s) vírgula(s) foi utilizada corretamente: 

A) A polícia confirmou que, havia 17 rifles dentro do quarto do hotel do atirador. 

B) O atirador, abriu fogo contra diversas pessoas que participavam de um festival musical. 

C) O atirador, um aposentado que gostava de frequentar cassinos, não aparentava ser perigoso. 

D) Milhares de pessoas se mobilizaram, desde as primeiras horas, da manhã, para oferecer ajuda 

às vítimas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. O horário de verão foi instituído com o objetivo economizar energia no país em função do maior 

aproveitamento do período de luz solar. São estados que aderem ao horário de verão, exceto: 

A) Santa Carina.  

B) Rio de Janeiro.  

C) Mato grosso do Sul.  

D) Amazonas.  

 

19. Foi um importante líder político da África do Sul, que lutou contra o sistema de apartheid no país. 

Nasceu em 18 de julho de 1918 na cidade de Qunu (África do Sul). Formado em direito, foi presidente 

da África do Sul entre os anos de 1994 e 1999. Trata-se de: 

A) Thabo Mbeki.  

B) Kgalema Motlanthe.  

C) Jacob Zuma.  

D) Nelson Rolihlahla Mandela.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Barra Bonita - SC, é de competência administrativa comum do 

município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes 

medidas: 

A) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino. 
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B) Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, 

quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante ou qualquer outro meio de 

comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos a administração. 

C) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 

histórico, artístico ou cultural. 

D) Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos que 

não tenham caráter educativo, informativo ou de origem social, assim como publicidade da 

qual consome nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade 

ou servidores públicos. 


