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Prefeitura de Iporã do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 008/2018 

 

 

 

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 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 

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 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 Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 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 Conhecimento Específico 
 

01. Para a elaboração de plano de aula é necessário a mobilização de habilidades, tais como: 

I - Conhecimento da realidade escolar e do grupo para o qual será planejada a aula; 

II - Conhecimento da proposta político-pedagógica da escola; 

III - Compreensão da temática que se pretende trabalhar; 

IV - Noção de estrutura de plano de aula e de como sistematizar cada um de seus elementos. 

Dos itens acima: 

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

B) Apenas o itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

02. De acordo com os métodos e teorias de alfabetização, a lacuna do trecho abaixo é corretamente 

preenchida por: 

“O __________________________ produzido pela Psicolinguística Cognitivista, não traz tantas novidades 

metodológicas. Ele se baseia no ensino do sistema alfabético, associado ao sistema fonético e fonológico 

da língua falada. A Teoria Psicolinguística coloca que aprender a ler e escrever depende da linguagem.” 

A) Método fonético. 

B) Método de sentenciação. 

C) Método alfabético. 

D) Método silábico. 

 

03. São características da consciência fonológica, exceto: 

A) A habilidade de refletir explicitamente sobre a estrutura sonora. 

B) Compreender que a linguagem oral pode ser dividida em componentes como: sentenças em 

palavras, palavras em sílabas e sílabas em fonemas. 

C) Faz com que a criança ignore a estrutura da palavra e preste mais atenção em seu significado. 

D) É uma capacidade cognitiva a ser desenvolvida, a qual está relacionada à compreensão da 

linguagem oral. 

 

04. São métodos analíticos de ensino, exceto: 

A) Palavração. 

B) Silábico. 

C) Sentenciação. 
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D) Global. 

 

05. Com relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais, analise: 

I - Constituem um referencial de qualidade para a educação no Ensino Médio em todo o País; 

II - Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, 

socializando discussões, pesquisas e recomendações; 

III - Configuram um modelo curricular homogêneo e impositivo, que se sobrepõe à competência 

político-executiva dos Estados e Municípios, à diversidade sociocultural das diferentes regiões do País e à 

autonomia de professores e equipes pedagógicas; 

IV - Podem funcionar como elemento catalisador de ações na busca de uma melhoria da qualidade 

da educação brasileira. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

06. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira possui algumas características, exceto: 

A) É a legislação que regulamenta apenas o sistema educacional público do país. 

B) Reafirma o direito à educação garantido pela Constituição Federal. 

C) Estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação escolar 

pública, definindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios. 

D) Divide a educação brasileira em dois níveis: a educação básica e o ensino superior. 

 

07. Para que uma hemácia fique crenada é necessário coloca-la em uma solução: 

A) Isotônica. 

B) Hipertônica. 

C) Hipotônica. 

D) Normotônica. 

 

08. “É uma síndrome que resulta da não disjunção durante a formação do espermatozoide. A pessoa 

afetada é uma mulher com monossomia do cromossomo X. O cariótipo é 45, X.” 

A síndrome referida no texto é: 

A) Down. 
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B) Klinefelter. 

C) Patau. 

D) Turner. 

 

09. O crossing-over, mecanismo de variabilidade genética, ocorre: 

A) Na prófase I da meiose. 

B) Na metáfase I da meiose. 

C) Na prófase II da meiose. 

D) Na metáfase II da meiose. 

 

10. Os cromossomos podem receber classificações diferentes de acordo com a posição dos seus 

centrômeros. Àqueles que possuem o centrômero um pouco afastado da região central recebem a 

denominação: 

A) Metacêntrico. 

B) Submetacêntrico. 

C) Acrocêntrico. 

D) Supercêntrico. 

 

11. Na reprodução, em anfíbios, répteis e aves é possível entrar mais de um espermatozoide na tentativa 

de reprodução, no entanto, apenas um será utilizado. Esse fenômeno é conhecido como: 

A) Cariogamia. 

B) Singamia. 

C) Monospermia. 

D) Polispermia. 

 

12. “É uma doença sexualmente transmissível causada por um vírus. O local fica inicialmente vermelho e 

com coceira, surgindo depois pequenas bolhas que arrebentam e formam feridas. Os sintomas 

desaparecem em geral, em até quatro semanas, mas o vírus continua presente no organismo podendo 

haver recidivas.” 

O texto faz referência: 

A) Ao condiloma acuminado. 

B) Gonorreia. 

C) Herpes genital. 

D) Tricomoníase. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise o trecho abaixo. 

“Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é muito conhecida por suas tradições.” 

De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão destacada no trecho são de 

uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adverbial antecipado. 

C) Facultativo, podendo ser substituídas por travessões. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 

 

14. Segundo o dicionário brasileiro da Língua Portuguesa, ilícito significa algo que é contrário às leis 

e/ou à moral, podendo ser, tal sentido, compreendido por seu sinônimo: 

A) Perigoso. 

B) Moral. 

C) Nefas. 

D) Lícito. 

 

15. A oração sublinhada no trecho abaixo é classificada sintaticamente como: 

“Não desanime, pois o ânimo é a alma do negócio.” 

A) Oração coordenada sindética explicativa. 

B) Oração coordenada sindética conclusiva. 

C) Oração subordinada adverbial final. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 

“Não consigo entender o ______________ você está triste comigo!”  

A) Por que. 

B) Porque. 

C) Por quê. 

D) Porquê. 

 

17. “As estrelas parecem brilhar.”. Acerca da análise sintática, é correto afirmar que o período é: 

A) Simples. Formado por uma locução verbal, onde o sujeito é simples, ou seja, “As estrelas”. 
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B) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, uma oração. 

C) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, duas orações. 

D) Composto, pois contém verbos independentes. Sujeito do verbo “parecer” é oracional: 

“Brilharem as estrelas”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “O presidente Michel Temer afirmou no dia 26 de julho de 2018, durante discurso na 10ª cúpula do 

grupo BRICS, que um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão perto de ser 

fechado, e ressaltou a importância de um sistema de comércio internacional multilateral.”  

(Fonte: www.terra.com.br >acesso em 26 de julho de 2018) 

Assinale a alternativa incorreta, relacionada ao trecho acima: 

A) Índia e África do Sul pertencem ao BRICS. 

B) A 10ª cúpula do BRICS ocorreu na cidade de Johanesburgo. 

C) Um dos temas tratados na 10º cúpula do BRICS foi o estabelecimento da sede do Escritório 

Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que terá sede em São Paulo 

e um escritório em Brasília. 

D) A Rússia teve sua participação suspensa na cúpula do BRICS, por motivos diplomáticos com a 

china. 

 

19. São cidades da Serra Catarinense: 

(__) Urupema; 

(__) São Joaquim; 

(__) Palhoça; 

(__) Imbituba. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e em seguida marque a alternativa que 

apresenta a ordem correta de cima para baixo: 

A) V-F-V-F. 

B) F-V-V-F. 

C) V-V-F-F. 

D) V-V-V-F. 

 

20. “O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou na tarde do dia 26 de julho de 2018, uma plataforma 

digital com a relação de políticos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A 

consulta aos 7.431 nomes já pode ser feita na internet para orientar a população, partidos, coligações, 
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candidatos e o próprio Ministério Público a obter mais informações sobre os candidatos das próximas 

eleições.” 

(Fonte: istoe.com.br > acesso em 27 de julho de 2018) 

Sobre o Tribunal de Contas da União - TCU é correto afirmar: 

A) Conhecido também como Corte de Contas, o TCU não é órgão colegiado.  

B) O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo. Julga as contas de 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, 

bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário. 

C) Tribunal de Contas da União (TCU) compõe-se de 22 ministros.  

D) Trata-se de órgão autônomo e dependente da União cuja missão principal é a de promover a 

defesa da ordem jurídica. 

 


