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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. E 

poucas perceberam essa mudança, especialmente no Brasil. Julgam ainda que a competência de 

seus executivos será suficiente para assegurar o sucesso no presente e no futuro. 

Criamos nos últimos 30 anos a mentalidade de que o gestor profissional, bem formado nos 

bancos acadêmicos, tem as ferramentas para motivar equipes, gerar produtividade, azeitar processos 

e atingir metas. 

Com egos inflados e tantas certezas na mente, esse gestor moderno entorpeceu os sentidos, 

que eram as principais ferramentas dos grandes empreendedores do passado e geravam a 

capacidade de observar o mundo que os cercava para, então, agir. Dessa forma, mantinham seus 

negócios conectados com as necessidades da sociedade. 

O mundo ficou mais complexo e passou a se comunicar mais rápido. As empresas ficaram 

mais complexas e passaram a exigir que seus líderes se concentrassem na gestão dos processos e 

rotinas internas. O resultado foi uma desconexão da atenção para com o mundo exterior. 

[...] Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da 

sociedade, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, no caso das 

multinacionais, concentram sua atenção nos mercados mais maduros, no entorno das sedes, e as 

operações mais distantes, como o Brasil, permanecem atuando dentro do velho paradigma. 

As empresas nacionais, por sua vez, ainda apoiam-se basicamente na conversa com as 

esferas de poder, seja por via direta ou por meio de organizações setoriais, limitando-se a uma 

postura reativa às provocações da sociedade civil. Mesmo que consideremos muitas das 

justificativas corporativas razoáveis, isolar-se em um cone do silêncio só agrava o risco de surpresas 

para os negócios em futuro nada distante.  

(Álvaro Almeida - Istoé Negócios 31/10/2016 – adaptado especialmente para essa prova.   

 

01. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. O autor faz uma crítica às multinacionais e empresas brasileiras. 

II. Para o autor, muitas empresas ficaram mais complexas e, por isso, se desconectaram do mundo 

exterior. 

III. Mergulhadas em seus negócios, companhias se desconectam das transformações da sociedade e 

ficam ainda mais ameaçadas.  

IV. Por uma questão de ego, os líderes das empresas se concentraram na gestão dos processos e 

rotinas internas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 03/2016 

3 

Prova Professor de Ciências 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) II e III. 

C) I, III e IV. 

D) I e III. 

 

02. Considerando o assunto do texto, o título adequado é: 

A) Empresas correm riscos por que não escutam suas demandas. 

B) Os negócios das empresas estão do lado de fora. 

C) As empresas apostam na formação acadêmica de seus gestores. 

D) O mundo e as empresas ficaram mais complexos. 

 

03. Observe a colocação dos pronomes oblíquos  nas frases a seguir: 

I. Mesmo que consideremos muitas das justificativas corporativas razoáveis, isolar-se só agrava o 

risco.   

II. As empresas nacionais, por sua vez, apoiam-se na conversa com as esferas de poder. 

III. Poder-se-ia dizer que a desconexão da atenção para com o mundo exterior prejudica as 

empresas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) Todas estão incorretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

04. “Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta”. Na frase, o uso do acento 

em têm se justifica por que: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) É uma palavra oxítona e deve ser acentuada. 

C) Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural – muitas empresas.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

05. A regência nominal ou verbal está correta em:  

A) As empresas não estão adequadas no mercado. 

B) A certeza de que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

C) A certeza que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

D) Mantém seus negócios conectados com processos internos. 
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06. Assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação: 

A) O gestor moderno entorpeceu os sentidos. 

B) Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da sociedade. 

C) As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. 

D) O mundo ficou mais complexo, as pessoas passaram a se comunicar mais rápido e as empresas 

ficaram isoladas. 

 

07. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto: 

A) As organizações setoriais, limitam-se a uma postura reativa. 

B) As soluções para os problemas de qualquer negócio, na atualidade, estão do lado de fora das 

empresas. 

C) Isolar-se em um cone do silêncio, mesmo que consideremos muitas das justificativas 

corporativas razoáveis, só agrava o risco de surpresas para os negócios em futuro nada distante.  

D) Nos últimos 30 anos, criamos a mentalidade de que o gestor profissional tem as ferramentas para 

motivar equipes. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Constitui-se um esquema lógico matemático com figuras e números. Com base no mesmo, qual 

será o próximo valor da sequência proposta abaixo: 

 

A) 4. 

B) 42. 

C) 9. 

D) 43. 

 

09. A matemática determina números e dá nomes aos mesmos como se eles fossem famílias, por 

exemplo números inteiros, números racionais, irracionais, complexos, etc... Apresenta-se aqui uma 
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família matemática e se quer saber a sua sequência. Qual a resposta correta? (17, 19, 23, 29, 31, 37, 

41, 43, 47, 53)  

A) 59. 

B) 61. 

C) 67. 

D) 73. 

 

10. Existe uma sequência de letras e números organizados dentro de uma lógica. Veja e analise essa 

lógica e, responda qual será o próximo agrupamento correto: 

A2323N2 D4534O3 H6745P5 

A) R8965Q9. 

B) M6589Q7. 

C) M8956Q7. 

D) M8957Q9. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. Durante a conquista do ambiente terrestre e evolução das plantas, a flor surgiu como novidade 

evolutiva em uma linhagem de plantas, provocando uma verdadeira revolução no mundo dos 

vegetais. Observe a figura abaixo e responda a alternativa correta: 

 

A) Nas espécies que apresentam a estrutura representada acima não ocorre autofecundação.  

B) O conjunto das sépalas é chamado de cálice. 

C) Na figura acima o gineceu é o conjunto formado pela antera, teca e filete. 

D) Na figura acima podemos afirmar que o androceu não está representado.  
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12. O esquema apresentado a seguir representa uma pirâmide ecológica, onde é possível observar as 

relações de alimentação entre as espécies de uma comunidade. 

 

Sobre essa pirâmide ecológica, é correto afirmar: 

A) O gafanhoto é um consumidor de segunda ordem. 

B) O gavião é consumidor de segunda ordem. 

C) As gramíneas são seres autótrofos, considerados produtores. 

D) O sapo é um consumidor de primeira ordem. 

 

13. A classe dos mamíferos é bastante diversificada e inclui seres com características peculiares. 

Abaixo são apresentadas três afirmações: 

I. Apresentam esqueleto ósseo e são tetrápodes. 

II. Os mamíferos são basicamente ectotérmicos. 

III. Em relação ao tegumento: a pele possui glândulas (mamárias, sudoríparas e sebáceas). 

De acordo com as assertivas acima, indique a afirmação ou afirmações referente(s) aos mamíferos. 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas III. 

D) I, II e III 

 

14. O sistema cardiovascular humano como o dos outros vertebrados é fechado, isto é, o sangue 

circula continuamente dentro dos vasos sanguíneos. O funcionamento do sangue em nosso corpo é 

mantido principalmente pelas contrações rítmicas. Segundo a contração ventricular, a sístole e 

diástole são respectivamente:  

A) Contração e relaxamento do coração.  

B) Relaxamento do coração e contração do diafragma. 

C) Contração do coração e relaxamento do músculo oblíquo externo. 

D) Relaxamento do pulmão e contração do coração.  
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15. Na ecologia, as propriedades básicas para se estudar um grupo populacional são a População e o 

Ecossistema ou Comunidade Biótica. Baseado nos conceitos de população e comunidade é correto 

afirmar que: 

A) Os coelhos e as raposas formam uma população, as raposas são consumidores primários. 

B) Os coelhos e raposas formam uma comunidade, os coelhos são produtores de energia. 

C) O conjunto de coelhos e raposas de uma determinada região forma uma comunidade; os coelhos 

são consumidores primários.  

D) O conjunto de coelhos e raposas de uma determinada região forma uma população; os coelhos 

são consumidores primários e as raposas consumidores secundários.  

 

16. A matéria possui três estados físicos bem definidos: sólido, em que as partículas estão 

agrupadas e seu movimento está restrito à suas posições médias; líquido, no qual as partículas 

experimentam um maior grau de liberdade e energia cinética (esta condição permite que as 

estruturas movimentem-se um pouco mais e possam alternar suas posições mais livremente com 

suas vizinhas, caracterizando a fluidez); gás, estado de total liberdade e alta energia cinética das 

partículas permitindo que as mesmas viagem de forma totalmente aleatória e livre pelo ambiente. 

Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao processo mencionado a seguir. “Durante a 

transição entre dois estados físicos, em temperatura constante, ocorre o colapso da rede cristalina, 

aumento da energia cinética das partículas, possibilidade das mesmas trocarem livremente de 

posição com maior intensidade, porém não há perda total das interações entre elas”. Esse processo é 

conhecido como:  

A) Solidificação. 

B) Vaporização. 

C) Fusão. 

D) Sublimação. 

 

17. Levando em consideração a história dos modelos atômicos, assinale a alternativa que relaciona 

corretamente as asserções abaixo com seus autores. 

I. Modelo em que o átomo é uma esfera carregada positivamente e incrustada de cargas negativas 

em quantidade suficiente para compensar o potencial de carga positiva. Esse modelo foi baseado em 

estudos com raios catódicos e possibilitou a descoberta de que a matéria é dotada de eletricidade. 

II. Baseado nos conceitos de matéria proposto por filósofos gregos (Epícuro e Demócrito) e na “lei 

da conservação das massas” de Antoine Lavoisier, este modelo estabelece que o átomo é uma esfera 

maciça, de massa e composição definidas, que não pode ser dividido em unidades menores e em 
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uma reação química ocorre apenas a reordenação dos elementos para formar substâncias diferentes 

das originais que reagiram entre si. 

III. Esse modelo atômico apresenta o átomo dividido em duas regiões, uma central e composta de 

prótons e nêutrons (chamada de núcleo) e uma região externa chamada de eletrosfera que contém os 

elétrons. Esse modelo foi baseado em estudos utilizando uma folha fina de metal bombardeada por 

partículas alfa. 

A) I- Dalton; II- Thomson; III- Rutherford. 

B) I- Thomson; II- Rutherford; III- Dalton. 

C) I- Rutherford; II- Dalton; III- Thomson. 

D) I- Thomson; II- Dalton; III- Rutherford. 

 

18. O conjunto de quatro números quânticos a seguir representa o último elétron distribuído em um 

dado elemento: (n = 2; l = 0; ml = 0 e ms = +/- 1/2). Assinale a resposta que indica corretamente a 

distribuição eletrônica, o elemento químico e a família a que este pertence, respectivamente. 

A) 1s
2
, 2s

1
; Li; Metal Alcalino. 

B) 1s
2
, 2s

1
, 2p

6
, 3s

1
; Na; Metal Alcalino Terroso. 

C) 1s
2
, 2s

1
; Li; Metal Alcalino terroso. 

D) 1s
2
, 2s

1
; Mg; Metal de Transição. 

 

19. Uma ligação química tem como principal característica: uma grande diferença de 

eletronegatividade entre dois elementos possibilitando que estes possam formar espécies carregadas 

positiva e negativamente, através da transferência de elétrons entre si. Normalmente esse tipo de 

ligação ocorre entre um metal e um não-metal. A alternativa que indica corretamente o tipo de 

ligação química mencionada acima é: 

A) Ligação Covalente. 

B) Ligação Iônica. 

C) Ligação Apolar. 

D) Ligação Metálica. 

 

20. Para a reação abaixo, assinale a alternativa que corresponde corretamente às funções químicas 

representadas pelas letras A, B e C. 

CH3CO2H(aq)     +       KOH(aq)                          KCH3CO2(aq)  +   H2O(l) 

                     A                            B                                         C 

A) A (Base); B (Base) e C (Ácido). 
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B) A (Sal); B (Ácido) e C (Sal). 

C) A (Ácido); B (Sal) e C (Sal). 

D) A (Ácido); B (Base) e C (Sal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


