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Município de Itapiranga 

Estado de Santa Catarina 

 Edital de Processo Seletivo nº 03/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Ciências 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimentos Específicos da área de atuação,  

Gerais da educação e Legislação 
 

01. O ensino proposto pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) está em função do objetivo 

maior do ensino fundamental, que é o de propiciar a todos formação básica para a cidadania, a partir da 

criação na escola de condições de aprendizagem para: 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

02. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança para o efeito da Lei a 

pessoa de até: 

A) 16 anos de idade completos. 

B) 16 anos de idade incompletos. 

C) 12 anos de idade incompletos. 

D) 12 anos de idade completos. 

 

03. Das alternativas abaixo qual representa a menor categoria taxonômica? 

A) Classe. 

B) Ordem. 

C) Família. 

D) Gênero. 

 

04. Faz parte do Reino Monera: 

A) As bactérias. 



3 
 

B) As leveduras. 

C) As algas. 

D) Os cogumelos. 

 

05. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“___________________ é a soma de todos os processos químicos que ocorrem no corpo. Uma fase do 

metabolismo, chamada _____________________ envolve o desdobramento de moléculas complexas em 

moléculas menores e mais simples. Já o ________________________ utiliza energia gerada para a construção dos 

componentes estruturais e funcionais do corpo.” 

A) Metabolismo, anabolismo, catabolismo. 

B) Bioquímica, metabolismo, anabolismo. 

C) Metabolismo, catabolismo, anabolismo. 

D) Bioquímica, catabolismo, anabolismo. 

 

06. Um tecido é o conjunto de células da mesma natureza, diferenciadas em determinado sentido para 

poderem realizar a sua função própria. Qual o tecido que se compõe quase exclusivamente de células e 

tem a função de cobrir superfícies? 

A) Muscular. 

B) Epitelial. 

C) Adiposo. 

D) Ósseo. 

 

07. São células que compõem o tecido ósseo, exceto: 

A) Osteócitos. 

B) Osteoblastos. 

C) Osteoclastos. 

D) Condroblastos. 

 

08. O intestino delgado pode ser dividido em três regiões, qual a região desse órgão que se encontra 

com o esfíncter pilórico?  

A) Duodeno. 

B) Jejuno. 

C) Íleo. 

D) Ânus. 
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09. São doenças sexualmente transmissíveis que provocam úlceras, exceto: 

A) Herpes genital. 

B) Condiloma acuminado. 

C) Candidíase. 

D) Sífilis. 

 

10. A partir de seus conhecimentos sobre a sífilis, analise: 

I - Tem como principal via de transmissão o contato sexual, seguido pela transmissão vertical para 

o feto durante o período de gestação de uma mãe com sífilis não tratada ou tratada inadequadamente; 

II - A apresentação dos sinais e sintomas da doença é muito variável e complexa; 

III - Quando não tratada, evolui para formas mais graves, podendo comprometer o sistema nervoso, 

o aparelho cardiovascular, o aparelho respiratório e o aparelho gastrointestinal; 

IV - O agente etiológico da sífilis é o Papiloma vírus humano. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 

11. “É um bioma composto por um mosaico de tipos de vegetação, solo, clima e topografia bastante 

heterogêneos. É a segunda maior formação vegetal brasileira, considerado uma savana tropical na qual a 

vegetação herbácea coexiste com mais de 420 espécies de árvores e arbustos esparsos. O solo, antigo e 

profundo, ácido e de baixa fertilidade, tem altos níveis de ferro e alumínio.” 

O texto acima faz referência: 

A) Ao cerrado. 

B) À mata atlântica. 

C) À Caatinga. 

D) À Amazônia. 

 

12. Sobre o HIV e a doença AIDS julgue as alternativas em verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa correta: 

(__) - A infecção crônica é definida como as primeiras semanas da infecção pelo HIV, até o aparecimento 

dos anticorpos anti-HIV (soroconversão), que costuma ocorrer em torno da quarta semana após a 

infecção; 
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(__) - Na fase crônica da doença bilhões de partículas virais são produzidas diariamente, por isso a viremia 

plasmática alcança níveis elevados e o indivíduo torna-se altamente infectante; 

(__) - Os principais achados clínicos de SRA (Síndrome Retroviral Aguda) incluem febre, adenopatia, 

faringite, exantema, mialgia e cefaleia;  

(__) - Na fase de latência clínica, o exame físico costuma ser normal, exceto pela linfadenopatia, que pode 

persistir após a infecção aguda. 

A) F-F-V-V. 

B) F-V-V-F. 

C) V-V-V-V. 

D) F-F-F-V. 

 

13. É um vírus que possui a simetria do nucleocapsideo classificada como complexa: 

A) Adenovírus. 

B) Poxvírus. 

C) Parvovírus. 

D) Filovírus. 

 

14. São características dos vírus, exceto: 

A) São os menores e mais simples microrganismos que existem. 

B) Possuem DNA ou RNA como genoma e ribossomos. 

C) Alguns vírus infectam células procariotas (bacteriófagos); outros infectam células eucariotas. 

D) Não possuem metabolismo próprio. 

 

15. O lançamento de esgotos e lixos na água eleva a poluição dos corpos d’água devido ao aumento da 

quantidade de nutrientes provenientes de materiais orgânicos. Esse processo é denominado de: 

A) Floração. 

B) Eutrofização. 

C) Contingenciamento. 

D) Heterotrofização. 

 

16. Os princípios fundamentais da teoria celular são: 

I - Todos os seres vivos são formados por células; 

II - A célula é a menor unidade viva; 

III - As células surgem sempre de outras células; 

IV - As propriedades vitais de um organismo dependem das propriedades das células. 
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Dos itens acima: 

A) Apenas os itens II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

17. É uma característica do tecido muscular estriado cardíaco: 

A) É formado por células mononucleadas posicionadas na periferia da célula muscular. 

B) Suas células não apresentam ramificações. 

C) Contraem-se de forma voluntária, rápida e ritmada. 

D) Suas membranas são intimamente unidas por linhas transversais denominadas de discos 

intercalares. 

 

18. Os plasmócitos se originam de qual célula? 

A) Linfócitos T. 

B) Linfócitos B. 

C) Neutrófilos. 

D) Macrófagos. 

 

19. São subdivisões do tecido conjuntivo, exceto: 

A) Adiposo. 

B) Cartilaginoso. 

C) Hematopoético. 

D) Muscular. 

 

20. Qual o local de produção dos espermatozoides? 

A) Túbulos seminíferos. 

B) Epidídimo. 

C) Células intersticiais. 

D) Corpos cavernosos. 

 

 


