
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Didática Geral 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE CIÊNCIAS 



 

PARTE I – PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
 
01 - Sobre as organelas e suas funções, assinale a alternativa que 
melhor compreende a relação entre as organelas: ribossomo, 
vacúolos, lisossomos e mitocôndrias e suas respectivas funções: 

A) Responsáveis pela produção de energia, responsáveis 
pela digestão celular, câmara de armazenamento de 
líquidos e participa do processo de elaboração de 
proteínas 

B) Câmara de armazenamento de líquidos, participa do 
processo de elaboração de proteínas, responsáveis pela 
digestão celular e participa do processo de elaboração 
de proteínas 

C) Participa do processo de elaboração de proteínas, 
responsáveis pela produção de energia, câmara de 
armazenamento de líquidos e responsáveis pela 
digestão celular 

D) Câmara de armazenamento de líquidos, responsáveis 
pela digestão, participa do processo de elaboração de 
proteínas e responsáveis pela digestão 

E) Participa do processo de elaboração de proteínas, 
câmara de armazenamento de líquidos, responsáveis 
pela digestão celular e responsáveis pela produção de 
energia. 

 
02 - Em relação aos sistemas e suas funções assinale a alternativa 
correta: 

A) O sistema endócrino é responsável pela reprodução 
B) O sistema digestório regula as atividades corpóreas por 

meio dos hormônios 
C) O sistema linfático tem a função de eliminar os resíduos 

metabólicos 
D) O sistema urinário é responsável pela absorção de 

nutrientes  
E) O sistema circulatório distribui oxigênio e nutrientes 

para as células 
  

03 - Assinale a alternativa correta, os corpúsculos de Meissner 
são: 

A) Terminações nervosas que detectam mudança de 
temperaturas e lesões dos tecidos 

B) Receptores da derme que detectam o toque intenso e 
continuo 

C) Receptores da derme que detectam pressões na pele. 
D) Receptores localizados nas papilas da derme, que 

detectam movimentos suaves na superfície da pele. 
E) Receptores da epiderme que detectam a temperatura do 

corpo 
 

04 - São órgãos digestivos anexos: 
A) Estômago e fígado 
B) Dentes e pâncreas 
C) Estômago e intestino 
D) Boca e pâncreas 
E) Dentes e intestino 

 
05 - Em relação das barreiras de imunidade existem as barreiras 
mecânicas e químicas de proteção aos organismos, dentre as 
mecânicas podemos destacar: 

A) Epiglote 
B) Glândulas  
C) Suco gástrico 
D) Secreção varginal 
E) Esperma 

06 - Ainda em relação ao sistema imunológico relacione as 
colunas entre as imunoglobulinas e suas funções: 
COLUNA A 

1. IgM 
2. IgG 
3. IgA 
4. IgD 
5. IgE 

COLUNA B 

(    ) mediador das respostas de hipersensibilidade imediata 
(respostas alérgicas) responsável pela ativação dos 
mastócitos e liberação de histamina, também na proteção 
contra infecções parasitarias. 
(   ) mais prevalente no soro sanguíneo. Capaz de cruzar a 
barreira placentária para permitir proteção materna ao 
recém-nascido. 
(  ) encontrado no sangue, na linfa e na superfície dos 
linfócitos B esta envolvida na ativação de linfócitos B 
(    ) presente em secreções externas como o leite materno, a 
saliva, a lagrima, as mucosas e os tratos brônquicos, 
geniturinário e digestivo 
(  )  predominantemente na fase inicial de uma resposta 
imune, sendo eficiente para aglutinar bactérias e ativar o 
sistema imune. 

 

A) 4, 2, 3, 1 e 5 
B) 1, 2, 3, 4 e 5 
C) 5, 2, 4, 3 e 1 
D) 5, 1, 3, 4 e 2 
E) 5, 1, 4, 3 e 2 

  
07 - Sobre o coração existem muitos estudos e muitas afirmações 
falsas e verdadeiras, sobre este órgão assinale a alternativa falsa: 

A) O coração humano bombeia em média 85 gramas de 
sangue a cada batida 

B) O coração humano bate em média 72 vezes por minuto 
C) O coração do ser humano distribui sangue para 75 

trilhões de células de todo o corpo. 
D) Num embrião humano o coração começa a bater após 1 

hora de concepção 
E) Este apresenta quatro câmaras: dois átrios e dois 

ventrículos 
 

08 - Os nervos presentes no sistema nervoso se dividem em três 
tipos, aquele que transmitem os impulsos nervosos do órgão 
receptor até o sistema nervoso central é denominado: 

A) Sensitivos 
B) Motores 
C) Mistos 
D) Receptores 
E) Interceptores 

 
09 - Os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas 
que atuam em conjunto com o sistema nervoso para controle e 
organização do metabolismo do corpo, aquele hormônio cuja 
função é regular o crescimento, desenvolvimento, puberdade e 
reprodução é denominado de: 

A) Prolactina 
B) Adrenocorticotroficos 
C) Somatotrofina 
D) Folículo estimulante 
E) Tiroxina 

 



 

10 - Ainda sobre o sistema imunológico existem diversos tipos 
de linfócitos que atuam em nosso sistema de defesa, aqueles 
glóbulos brancos produzidos na medula óssea que amadurecem 
no timo que liberam anticorpos para combate de bactéria e vírus 
são denominados de: 

A) Linfócito B 
B) Linfócito NK 
C) Linfócito misto 
D) Monócitos 
E) Linfócito T 

 
11 - Em relação às doenças ligadas ao sistema linfático, a que é 
conhecida como câncer derivado da medula óssea é denominada 
de: 

A) Linfedema 
B) Linfoma 
C) Fibroma 
D) Leucemia 
E) Leucocitose 

 
12 - Sarcômeros são: 

A) Tecido conjuntivo rico em colágeno que une o músculo 
ao osso 

B) Conjunto de miofibrilas  
C) Conjunto de células nervosas 
D) Conjunto de receptores da epiderme  
E) Espaços localizados dentro da miofibrila onde acontece 

a contração da actina e da miosina 
 

13 - A unidade fundamental, estrutural e funcional da vida 
denomina-se: 

A) População 
B) Espécie 
C) Célula 
D) Comunidade 
E) Ecossistema 

 
14 - Denomina-se diversidade ecológica: 

A) A variedade de processos biológicos e químicos tais 
como fluxo de energia e reciclagem de matéria 
necessária para a sobrevivência das espécies, das 
comunidades e dos ecossistemas. 

B) A variedade de material genético em uma espécie ou 
uma população 

C) Variedade de número e abundância de espécies 
presentes em diferentes comunidades 

D) A variedade de ecossistemas terrestres e aquáticos 
encontrados em uma área ou na Terra 

E) Conjunto de espécies de um ecossistema 
 

15 - Relacione as colunas, e marque a alternativa com a ordem 
correta: 
COLUNA A 

(1) COMPETIÇÃO  
(2) PREDAÇÃO 
(3) PARASITISMO 
(4) MUTUALISMO 
(5) COMENSALISMO 

 
 
 
 
 

COLUNA B 
 (   ) Membros de duas ou mais espécies interagem para 
obter acesso aos mesmos recursos limitados, como alimento, 
água, luz e espaço 
 (   ) um  organismo  alimenta-se  de  outro  em  geral 
vivendo nele ou dentro dele 
 (   ) um organismo alimenta-se diretamente da 
totalidade ou parte de um membro de outra espécie 
 (  ) interação  que  beneficia  ambas  as  espécies  
fornecendo a cada uma comida, abrigo ou algum outro recurso 
 (   ) interação que beneficia uma espécie, mas tem 
pouco ou nenhum efeito sobre outra 

A) (1), (4), (2), (3) e (5) 
B) (1), (3), (2), (4) e (5) 
C) (2), (4), (3), (5) e (1) 
D) (2), (3), (4), (5) e (1) 
E) (1), (2), (3), (4) e (5) 

  
16 - Em relação aos ecossistemas marinhos são serviços 
ecológicos desse ecossistema, exceto: 

A) Regulação do clima 
B) Ciclagem de nutrientes 
C) Tratamento de resíduos 
D) Berçário de várias espécies 
E) Produção de Produtos farmacêuticos 

 
17 - Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos sobre 
os tipos moleculares da vida: 

A) Proteínas grandes moléculas de polímeros que ligam 
centenas de milhares de quatro tipos de monômeros 
chamados de nucleotídeos 

B) Lipídios são grandes moléculas poliméricas formadas 
pela ligação de longas cadeias de monômeros chamados 
aminoácidos 

C) Carboidratos consistem de dois ou mais monômeros de 
açucares ligados entre si 

D) Ácidos nucleicos grupo quimicamente diverso de 
grandes compostos orgânicos que não se dissolvem na 
água 

E) Ácidos nucleicos são moléculas poliméricas formadas 
pela ligação de longas cadeias de monômeros chamados 
aminoácidos 

 
18 - Relacione as colunas, entre os órgãos e suas funções: 
COLUNA A 

1. FIGADO 
2. VESICULA BILIAR 
3. BAÇO 
4. RINS 
5. APENDICE 

COLUNA B 
I. Situa-se na região inferior direita do abdômen e faz 

parte do sistema digestório 
II. Tem importante função imunológica de produção de 

anticorpos e proliferação de linfócitos ativados 
III. Armazena a bile que atua na digestão de gorduras no 

intestino 
IV. Realiza a síntese e transformação complexa de diversas 

substâncias como a secreção de bile e transformações 
de glicogênio em glicose 

V. Filtram e excretam os dejetos presentes no sangue 
através de urina, regulando também a pressão arterial. 

 



 

A) 1 -II, 5-III, 3- I, 4- IV, 2 -V 
B) 1 – III, 5 -V, 3- II, 4 – I, 2 -IV 
C) 1 – V, 5 -I, 3 -III, 4 -II, 2 – IV 
D) 1 – I, 2 – II, 3 – III, 4 – IV e 5 - V 
E) 1-V, 5-I, 3-II, 4-IV e 2-III 

 
19 - Tecido que reveste órgãos e superfícies externas do corpo é 
denominado: 

A) Tecido epitelial 
B) Tecido nervoso 
C) Tecido muscular 
D) Tecido adiposo 
E) Tecido conjuntivo 

 

20 - Sobre o meio ambiente e os impactos ambientais da 
atividade do turismo, analise as alternativas em Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e marque a assertiva correta: 

I) Com a atividade turística há um aumento da utilização 
do abastecimento de água potável. 

II) O aumento do trafego de veículos reduz a qualidade do 
ar e aumenta a geração de resíduos 

III)  Com a atividade turística tem-se degradação da fauna e 
flora local 

IV) Contaminação das águas dos rios e mares, devido ao 
aumento de esgotos não tratados. 

 

A) Todas as assertivas são falsas 
B) Somente a assertiva II e III são verdadeiras 
C) Somente as assertivas I e IV são verdadeiras 
D) Somente as assertivas I e II são verdadeiras 
E) Todas as assertivas são verdadeiras 

 

21 - Tipo de proteínas que tem a função de defender o organismo 
é denominado de: 

A) Contrateis 
B) Anticorpos 
C) Catalisadoras 
D) Reguladoras  
E) Imunizadoras 

 

22 - Assinale a alternativa que contém uma doença ocasionada 
por bactéria como agente patogênico: 

A) Difteria 
B) Rubéola 
C) Sarampo 
D) Doença de Chagas 
E) Malária 

 

23 - Assinale a única verminose transmitida por inseto: 
A) Teníase 
B) Esquistossomose 
C) Filariose 
D) Dengue 
E) Malaria 

 

24 - Utilizando a regra química de número de átomos de 
oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio ionizáveis, 
assinale a alternativa que contém um ácido considerado forte: 

A) H2SO4 
B) HNO3 
C) H2CO3 
D) HNO2 
E) H2S 

 

 
 
 

25 - Segundo a química a substancia de forma molecular NaBr 
é denominada de: 

A) Acido 
B) Base 
C) Oxido 
D) Sal 
E) Hidróxidos 

 
26 - Fenômeno em que átomos de um mesmo elemento se 
combinam de diferente maneira, formando substâncias 
simples diferentes denomina-se: 

A) Alotropia 
B) Isótopos 
C) Isótonos 
D) Isóbaros 
E) Nesotropia 

 
27 - Assinale a alternativa que melhor completa as lacunas: 

I) o conjunto de átomos com as mesmas características 
químicas é denominado de __________________. 
II) _____________são partículas fundamentais que 
representam um elemento químico. 
III)  No núcleo encontram-se partículas positivas 
denominadas ______________ 
IV) no núcleo encontram-se partículas sem carga 
denominada de ____________ 

 

A) I - Átomos, II – Elemento químico, III – Prótons e 
IV - Nêutron  

B) I - Prótons, II – Nêutrons, III – átomos e IV -  
elemento químico 

C) I - Elemento químico, II – Átomos, III – Nêutrons e 
IV -  Prótons 

D) I – átomos, II – Prótons, III – Nêutrons e IV – 
elemento químico 

E) I - Elemento químico, II – Átomos, III – Prótons e 
IV -  Nêutrons 
 

28 - Nas estações de tratamento de água em geral verifica-
se todos os processos químicos e físicos apresentados a 
seguir com exceção de: 

A) decantação 
B) filtração 
C) cloração 
D) coagulação 
E) levigação 
 

  



 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - A didática é tratada nesta avaliação, como um ramo de 
estudo da Pedagogia partindo dos vínculos entre finalidades 
sócio-políticas e pedagógicas e as bases teórico-científicas 
e técnicas da direção do processo de ensino e aprendizagem. 
Nesta perspectiva o estudo sistemático da didática como 
teoria do processo de ensino, deve levar em conta: 

A) que é uma disciplina apenas instrumental 
B) a preparação teórica e prática na formação 

profissional do professor 
C) que constitui-se, assim, como disciplina que 

prioriza os conhecimentos teóricos 
D) que apenas a prática na educação, sem considerar as 

metodologias específicas das matérias  
E) a generalização de princípios e meios que não são 

comuns e básicos para a docência 
 
30 - O profissional do ensino deve fundamentar a sua 
prática: 

A) em uma teoria obsoleta que determina, em grande 
medida, a realidade que está mais próxima de seus 
alunos 

B) como executor das propostas e projetos emanados 
da Secretaria Municipal de Educação (SME), 
distantes dos desafios mais urgentes que tem diante 
de si 

C) na reprodução de hábitos existentes e respostas que 
os docentes devem fornecer a demandas e ordens 
externas 

D) nas experiências dos educadores mais antigos, os 
quais consideram a neutralidade da ciência que 
ilumina os fatos educativos 

E) numa opção de valores e em ideias que lhe ajudam 
a esclarecer as situações, os projetos e os planos, 
bem como as previsíveis consequências de suas 
práticas 

 
31 - A função educativa da escola, imersa na tensão dialética 
entre reprodução e mudança deve oferecer uma 
contribuição específica de: 

A) utilizar a função compensatória que assegura a 
promoção automática nas escolas públicas, diante 
das pautas de conduta do estudante 

B) preparar os alunos para o ingresso no mercado de 
trabalho a fim de agirem democraticamente numa 
sociedade desigual 

C) compensar as diferenças existentes entre os alunos 
das escolas particulares e públicas, minimizando as 
diferenças e possibilidades desiguais na prática 

D) utilizar o conhecimento social e historicamente 
construído, como ferramenta de análise para 
compreender as aparências superficiais do status 
quo real 

E) impor a lógica didática da homogeneidade de 
ritmos, estratégias e experiências educativas, por 
meio da formação de turmas mais fracas e mais 
fortes 

 
 
 
 
 

32 - Quando se transforma a vida de aula e da escola, de 
modo que se possa vivenciar práticas sociais e intercâmbios 
acadêmicos que induzam à solidariedade, à colaboração, à 
experimentação compartilhada, assim como a outro tipo de 
relações com o conhecimento e com a cultura que 
estimulem a busca, a comparação, a iniciativa e a criação, 
identifica-se as características de uma Pedagogia: 

A) tecnicista 
B) de Escola Nova 
C) dialógica 
D) funcionalista 
E) behaviorista 

 
33 - O professor Marcos desenvolve práticas pedagógicas 
que possibilitam situações de ensino e aprendizagem que 
favorecem a formação das estruturas formais da mente e a 
apropriação da bagagem cultural, enquanto produto da 
evolução histórica da humanidade, favorecendo o 
desenvolvimento que segue à aprendizagem. Assim, o 
professor Marcos tem como fundamentação básica os 
princípios psicológicos defendidos por: 

A) Vygotsky 
B) Piaget 
C) Ausubel 
D) Skinner 
E) Pavlov 

 
34 - O processo didático caracterizado como mediação 
escolar, perpassado pelos objetivos-conteúdos-métodos, 
apoiado no processo de ensino e aprendizagem, deve ter em 
vista as finalidades da educação em nossa sociedade. Assim 
sendo os objetivos devem: 

A) formar a base objetiva da instrução viabilizados 
pelos métodos de transmissão, assimilação e 
avaliação dos estudantes 

B) dar a forma pela qual se concretiza a relação 
professor e aluno em todas as condições específicas 

C) oferecer os meios de proporcionar uma prática 
educativa coerente com as exigências dos familiares 
dos alunos 

D) formalizar o conjunto de conhecimentos e modos 
valorativos organizados pedagogicamente 

E) antecipar os resultados e processos esperados do 
trabalho conjunto do professor e dos alunos 

 
35 - O saber pertence à classe social que o produz pelo seu 
trabalho e deve ser por ela reapropriado, recuperando: 

A) o senso comum como único meio de valorizar as 
pessoas de baixo poder aquisitivo 

B) o seu núcleo científico, isto é, aquilo que tem 
objetividade e universalidade 

C) os conteúdos propedêuticos, única forma das 
classes populares ascenderem socialmente 

D) o assistencialismo pedagógico compensando os 
altos níveis da pobreza dos alunos 

E) o proselitismo político para que as classes 
subalternas assumam os seus protagonismos 

 
 
 
 



 

36 - Os conteúdos de ensino devem retratar a experiência 
social da humanidade no que se refere a conhecimentos e 
modos de ação, transformando-se em: 

A) instrumentos pelos quais os alunos assimilam, 
compreendem e enfrentam as exigências teóricas e 
práticas da vida social 

B) metodologias que atendam a normatização do 
ensino, mediante uma referência padrão, dentro de 
uma visão reprodutivista, visando o 
desenvolvimento de todos os alunos 

C) uma adequação do senso comum aos objetivos do 
Ensino Fundamental e às demandas da economia 
globalizada 

D) um ordenamento jurídico que visa a melhoria da 
educação, assegurando a manutenção da sociedade  

E) garantia, em linhas gerais, dos caminhos educativos 
consensuais que visam fortalecer o contexto 
neoliberal do século XXI 

 
37 - Se cabe ao professor fazer uma re-seleção dos 
conteúdos a partir do que lhe é sugerido na programação 
oficial que tem como base o Projeto Político Pedagógico 
(PPP) escolar, é preciso que ele tenha: 

A) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria que ensina e garantir apenas aqueles 
conteúdos que domina 

B) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria, associado aos modismos pedagógicos que 
devem ser contemplados 

C) em conta os saberes prévios dos alunos, objeto da 
avaliação final e que considera a promoção de todos 

D) a capacidade de excluir os alunos desinteressados, 
garantindo o processo evolutivo dos estudantes 
aplicados 

E) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria para saber o que é mais relevante 
socialmente para ser ensinado aos seus alunos 

 
38 - A professora Flávia acompanha sistematicamente as 
atividades realizadas em casa pelos seus alunos, desafiando-
os a responderem cada questão, favorecendo o vir a ser, 
possibilitando situações de aprendizagens formativas que 
estimulam às novas descobertas pelos mesmos. Nesta 
direção as situações de ensino devem favorecer 
aprendizagens significativas, as quais tem como diagnóstico 
uma avaliação: 

A) classificatória 
B) automática 
C) pejorativa 
D) mediadora 
E) disciplinadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 - A professora Magda planeja e executa situações de 
ensino que motivam os alunos a estudarem 
sistematicamente. Assim sendo ela deve sempre retomar as 
atividades de casa identificando os acertos, ressignificando 
os erros e os considerando como algo: 

A) comum às classes populares e aos professores 
formados que não conseguem relacionar as teorias 
às práticas cotidianas 

B) inerente as imensas lacunas existentes na formação 
do educador que comete grandes erros no ensino 

C) inerente ao processo de aprendizagem, os quais 
requerem ajustes na intervenção pedagógica, 
necessários à superação dos limites manifestados 
pelos seus alunos 

D) atribuído as diferenças regionais e as características 
socioeconômicas dos professores das escolas 
públicas que consideram o erro como incapacidade 
de progressão 

E) relacionado com as avaliações compensatórias que 
encaminham as crianças para as séries seguintes, 
via promoção automática 

 
40 - O professor Waldir utiliza os jogos pedagógicos 
conforme definido no PPP escolar, com base nas 
orientações dos PCN. Assim sendo, ele deve planejar as 
atividades lúdicas, oferecendo aos estudantes as condições 
para as aprendizagens significativas, advindas de situações 
pedagógicas intencionais. É importante ressaltar que essas 
aprendizagens, de natureza diversa, devem ocorrer: 

A) de maneira integrada ao currículo, conforme o nível 
de desenvolvimento do aluno 

B) de forma assistemática e crítica de acordo com a 
origem social do aluno  

C) de acordo com a condição econômica dos alunos 
mais carentes 

D) em salas especiais em caso de doenças infecto 
contagiosas no meio familiar 

E) conforme a  origem étnico-racial dos familiares dos 
alunos   

  
 


