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CARGO: CIÊNCIAS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise os vocábulos em destaque nos cartuns, observe as afirmações e em seguida assinale a 

alternativa CORRETA:  

I – Os dois vocábulos pertencem à classe gramatical dos verbos. 

II – Os dois vocábulos são verbos da 2ª conjugação. 

III – Os dois verbos estão, respectivamente, na 1ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 

IV – Os dois vocábulos estão no tempo presente. 

V – O primeiro vocábulo está no pretérito e o segundo no tempo presente. 

VI – O vocábulo é não é um verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a alternativa VI. 

c) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
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2 - Quanto ao emprego do gênero dos substantivos, assinale a alternativa que possuir a INCORRETA 

construção:  

a) O alface que você comprou estava fresquinho. 

b) O cônjuge ficou surpreso com a notícia.  

c) A testemunha afligiu-se após o depoimento. 

d) Sinto um dó quando vejo pessoas pedindo esmolas. 

e) O diabete foi revelado pelo exame. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Uma determinada escola resolveu adotar a média aritmética ponderada para calcular as médias 

finais de seus alunos, tendo como base as notas obtidas nos bimestres. As notas de um aluno dessa 

escola estão indicadas na tabela abaixo com os respectivos pesos. 

BIMESTRES 1º 2º 3º 4º 

PESOS 2 2 3 3 

NOTAS 6,5 5,5 7,5 6,5 

A média final desse aluno foi de: 

a) 6,30 

b) 6,50 

c) 6,45 

d) 6,60 

e) 6,259 

4 - Um corretor de imóveis recebeu R$ 3 400,00 pela venda de um imóvel, tendo sido de 4% a taxa 

de comissão. O valor da venda do imóvel foi de: 

a) R$ 85 000,00 

b) R$ 92 000,00 

c) R$ 95 000,00 

d) R$ 105 000,00 

e) R$ 110 000,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Após polêmica, protestos e muitas mobilizações de parlamentares, indígenas, ambientalistas e até 

da classe artística, um decreto, do presidente Michel Temer, publicado na terça-feira, 26 de setembro 

de 2017 no Diário Oficial da União revoga a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados 

(Renca). Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo retomará o debate sobre exploração 

mineral da área "mais à frente". A área, com mais de 4 milhões de hectáres, fica entre os estados do -

______________________ e do ________________ e tem tamanho equivalente ao da Dinamarca. 

Os minerais ali encontrados têm grande valor no mercado internacional, pois as jazidas são ricas em 

cobre, ouro, titânio, tântalo e tungstênio, considerados minerais nobres. 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml)  

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a informação:  

a) Roraima; Pará. 

b) Acre; Amazonas. 

c) Acre; Roraima. 

d) Amazonas; Amapá. 

e) Amapá; Pará. 

6 - Dois anos depois do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, biólogos, geólogos e 

oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do desastre, 

considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Em 05 de novembro de 2015, 34 

milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do complexo de mineração e 

percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do rio do Carmo até desaguarem no rio 

Doce. No total, a lama percorreu 663 km até encontrar o mar. Ainda não é possível mensurar 

completamente a dimensão do impacto na natureza porque boa parte da lama continua nas margens e 

na calha do rio, dizem especialistas. Também não há ainda análises definitivas do monitoramento que 

vem sendo feito dos peixes e animais que voltaram a aparecer. Não há dados seguros, por exemplo, 

que apontem se eles estão contaminados ou se são apropriados para consumo. 

(http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660) 

O texto referência, trata do caso ocorrido na cidade de ____________________  cuja exploração de 

minério era realizada pela mineradora ______________________. 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/governo-federal-quer-extinguir-area-de-reserva-para-mineracao-ao-sul-do-amapa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660
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a) Mariana; Vale. 

b) Montes Claros; Usiminas. 

c) Mirabela; Alunorte. 

d) Mariana; Samarco. 

e) Mariana; Namisa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Levando em consideração a redação dada pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988 

e alterações, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o disposto no referido documento.  

a) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

b) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação 

serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 

respectivas redes públicas de ensino. 

c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

d) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

e) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  

8 - O Ensino Fundamental está organizado em quatro áreas do conhecimento.  Essas áreas, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201027, “favorecem a comunicação entre os conhecimentos e 

saberes dos diferentes componentes curriculares” (BRASIL, 2010).  Elas se intersectam na formação 

dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e 

sistematizados nos diversos componentes. Cada área de conhecimento explicita seu papel na 

formação integral dos alunos e destaca particularidades para o Ensino, considerando tanto as 

características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessa fase da 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 12/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

 

7 
 

escolarização. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são distribuídos em 

áreas de conhecimento chamadas de:  

I – Arte  

II- Matemática 

III- Ciências da natureza  

IV- Ensino Religioso  

V- Ciências humanas 

VI- Linguagens 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas I; II; III e V. 

b) Apenas I; III; V e VI. 

c) Apenas II; III; IV e V.  

d) Apenas II; III; V e VI. 

e) Apensa I, II; III; e VI. 

9 - Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 e alterações, se discutem formas de melhoria da educação brasileira, num processo 

de construção constante e apresenta no art.26 que “Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar [...]”. Nesta perspectiva, o Ministério da 

Educação desenvolve uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC que é fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. Considerando o exposto, assinale a alternativa que especifica o objetivo da Base Nacional 

Comum Curricular.   
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a) coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez 

que cria uma Base obrigatória a ser ministrada pelo professor. 

b) engessar o trabalho do professor, buscando mecanismos de controle de conteúdo e 

metodologias de ensino. 

c) definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de 

ministrar conteúdos que não constem na Base. 

d) definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e se 

apropriar ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

e) criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com objetivo de homogeneizar a 

cultura do país, diminuindo a desigualdade regional.  

10 - “A Sistematização Curricular do município de Concórdia é fruto de um amplo processo de 

estudo, discussão e consenso entre os professores da rede municipal de ensino, constituindo-se em 

instrumento de gestão e orientação pedagógica. A mesma é uma referência para a organização do 

trabalho pedagógico dos espaços educativos. Este documento ancorou-se na legislação vigente, em 

discussões contemporâneas sobre a educação e nas discussões da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC – 2015/2016, versão preliminar). Considerando esses pressupostos a equipe pedagógica, o 

grupo de formação, os professores e as auxiliares de creche da rede municipal de ensino 

deliberaram acerca dos conhecimentos/conteúdos a serem trabalhados em cada ano de 

escolarização e em cada disciplina, paralelo aos objetivos de aprendizagem. A definição dos 

conteúdos/conhecimentos a serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

apontam o que os alunos devem ter assegurado em seu processo de escolarização” (Sistematização 

Curricular/2016). Deste modo, a elaboração coletiva do currículo para a Rede Pública Municipal de 

Ensino de Concórdia teve como principal objetivo definir pressupostos teóricos, encaminhamentos 

metodológicos, conhecimentos/conteúdos e estratégias a partir da definição de uma concepção 

teórica, que orienta todo o trabalho realizado nas unidades educativas. 

Marque a alternativa que indica a concepção teórica que orienta a Sistematização Curricular da rede 

municipal de ensino de Concórdia. 
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a) tradicional 

b) materialismo histórico-dialético 

c) tecnicista 

d) comportamentalista 

e) empirista 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

CIÊNCIAS 

11 - Estudos recentes destacam a importância zoonótica do Vírus da Hepatite E no contexto de Saúde 

Única proposto pela Organização Mundial da Saúde. Sobre este vírus, é correto afirmar:  

a) Contem material genético DNA e RNA, com o qual fabrica as proteínas necessárias para 

invadir células do fígado exclusivamente de humanos.  

b) Vírus envelopado, cujo material genético é armazenado no capsídeo e posteriormente 

codificará as proteínas necessárias para a replicação viral nos hepatócitos.  

c) Vírion contendo membrana celular de enterócitos humanos, e que pode infectar bovinos, 

equinos, suínos e felinos de grande porte, por isso seu potencial zoonótico.  

d) Vírus que não possui envelope, tem RNA fita simples, é transmitido pela rota fecal-oral, e 

seu principal reservatório são os suínos.  

e) Vírus envelopado, por isso mais resistente às intempéries ambientais, e transmitido em 

ambiente hospitalar por via parenteral.  

12 - Cândido Godói é uma cidade do Rio Grande do Sul conhecida pelo elevado número de gêmeos 

univitelinos. Os motivos pelos quais nascem tantos gêmeos nesta cidade ainda não foram explicados 

pela ciência.  

Sobre gêmeos univitelinos, assinale a alternativa correta.  

a) São provenientes da fecundação de um único óvulo, por um único espermatozoide, formando 

um zigoto que posteriormente se dividirá em dois indivíduos, os quais sempre são do mesmo 

sexo.  

b) São provenientes da fecundação de um único óvulo, por um único espermatozoide, 

formando um zigoto que posteriormente se dividirá em dois indivíduos, os quais sempre são de 

sexos diferentes.  
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c) São provenientes da fecundação de dois óvulos, por um único espermatozoide, formando 

dois zigotos, nessa situação os fetos sempre são do mesmo sexo.  

d) São provenientes da fecundação de um único óvulo, por dois espermatozoides, formando um 

zigoto que posteriormente se divide em dois indivíduos, os quais sempre são de sexos 

diferentes.  

e) São provenientes da fecundação de dois óvulos, por um único espermatozoide, formando um 

zigoto que posteriormente se divide em dois indivíduos, que sempre são do mesmo sexo.  

13 - Durante a fase inicial da gestação ocorre a formação do tubo neural do feto, a qual pode sofrer 

um processo chamado de teratogênese (má formação) desencadeando problemas como anencefalia e 

espinha bífida. Para evitar tal problema, é indicado que as gestantes alimentem-se de hortaliças como 

rúcula, a qual é rica em:  

a) ácido fólico.  

b) ferro.  

c) vitamina D.  

d) ácido ascórbico.  

e) fibras.  

14 - Já dizia o ditado: “Uma fruta pobre, estraga a sexta inteira.”  

Biologicamente, uma fruta em processo avançado de amadurecimento libera substâncias que 

induzem o amadurecimento de frutas que estejam nas proximidades. A substância liberada é:   

a) Etileno.  

b) Metileno.  

c) Acetileno.  

d) Auxina.  

e) Giberelina.  

15 - De acordo com a Lei Estadual n.4.984/1983 de Santa Catarina, qual é a árvore símbolo deste 

Estado:  

a) Ipê amarelo (Tabebuia alba) 

b) Pinheiro (Araucaria augustifolia) 

c) Erva-mate (Ilex paraguariensis) 

d) Imbuia (Ocotea porosa) 

e) Uva-japão (Hovenia dulcis) 
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16 - A distribuição espacial dos indivíduos arbóreos em uma floresta é uma das principais 

características da estrutura populacional das espécies. Determina a forma de ocorrência dos 

indivíduos e é influenciado pelo comportamento ecológico dos agentes de fluxo gênico envolvidos, 

como por exemplo a dispersão das sementes (Adaptado de: Revista de Ciências Agrárias/Amazonian 

Journal of Agricultural and Environmental Sciences, (37), 175-194).  

Sobre a temática das formas de dispersão de sementes, assinale a alternativa incorreta em relação à 

descrição das adaptações:  

a) anemocoria: sementes dispersar pelo vento. Para isso são leves e aladas, percorrendo grandes 

distâncias.   

b) hidrocoria: sementes dispersas pela água. Geralmente frutos pouco densos que  flutuam  nos  

rios.  

c) zoocoria: sementes dispersas por animais. Pode ocorrer de várias maneiras, dentre elas a 

endozoocorica (sementes passam pelo trato digestivo dos animais). 

d) mirmecoria: dispersão de sementes por formigas, envolve plantas que produzem um corpo 

gorduroso preso externamente à semente chamado elaiossomo.  

e) formicoria: dispersão de sementes por formigas envolve plantas que produzem um corpo 

açucarado preso externamente à semente chamado atrativo semêntico. 

17 - De acordo com a teoria evolutiva algumas organelas presentes atualmente nas células vegetais 

seriam inicialmente oriundas de simbiose com bactérias. Exemplos dessas organelas seriam:  

a) Complexo de golgi e Vacúolos.  

b) Mitocôndria e Cloroplastos.  

c) Peroxissomos e Vacúolos.  

d) Peroxissomos e complexo de golgi.  

e) Retículo endoplasmático e núcleo.  

18 - A divisão celular de procariotos diferente da divisão celular dos eucariotos. Sobre as fases da 

divisão celular dos eucariotos, assinale a alternativa correta. 

a) Fase M: Os dois conjuntos de cromossomos estão separados (mitose) e a célula se divide 

(citocinese).  

b) Fase G1: A célula aumenta de tamanho, assim como suas organelas que ficam “inchadas”.  

c) Fase S: A cópia mais recente do DNA permanece intacta enquanto a cópia antiga é 

degradada por enzimas celular, evitando assim a perpetuação de aberrações.  
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d) Fase G2: os cromossomos passam pelo processo de super relaxamento para que possam ser 

pareados na fase seguinte.  

e) Fase G3: a célula está pronta para dividir-se ao meio (meiose). Isso ocorre no final da fase 

G3, após a qual o processo reinicia para nova divisão celular.  

19 - Durante a mitose das células vegetais, os cromossomos passam por diferentes processos. 

Assinale a alternativa que descreve a ordem correta ciclo de mitose:  

a) Anáfase, Metáfase, Prófase e Telófase.  

b) Prófase, Metáfase, Anáfase e Telófase.  

c) Prófase, Metáfase, Telófase e Anáfase.  

d) Telófase, Metáfase, Prófase e Anáfase.  

e) Metáfase, Prófase , Anáfase e Telófase.  

20 - Um indivíduo com a fórmula genética 47, XY + 13, apresenta síndrome de:  

a) Síndrome de Down  

b) Síndrome de Edwards  

c) Síndrome de Turner  

d) Síndrome de Klinefelter  

e) Síndrome de Patau  

21 - Fosseis são de suma importância para a ciência pois auxiliam no entendimento da historia e 

evolução das espécies. Para ser considerado um fóssil, o achado precisa ter mais de 11 mil anos. No 

entanto, a ocorrência de fósseis só é possível em um tipo de solo. Este solo seria o:  

a) Ígneo.  

b) Arenoso.  

c) Vulcânico.  

d) Sedimentar.  

e) Metamórfico.  

22 - Na tabela periódica, os símbolos Am, Au, C, representam respectivamente:  

a) Amerindio, Prata e Chumbo.  

b) Amercur, Prata e Cobre.  

c) Amerício, Ouro, Carbono.  

d) Amerindio, Ouro, Cobre.  

e) Amerício, Prata, Chumbo.  
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23 - Separar os resíduos é uma demonstração de educação e respeito com o ambiente. Considerando a 

temática, assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre cor da lixeira e o resíduo a 

ser depositado. 

a) Vermelho (vidro), amarelo (metal), verde (plástico), marrom (orgânico).  

b) Vermelho (vidro), amarelo (plástico), verde (metal), marrom (orgânico).  

c) Vermelho (metal), amarelo (plástico), verde (vidro), marrom (orgânico).  

d) Vermelho (plástico), amarelo (vidro), verde (metal), marrom (orgânico). 

e) Vermelho (plástico), amarelo (metal), verde (vidro), marrom (orgânico).   

24 - Se colocarmos, em um copo com água, um comprimido efervescente inteiro e em outro copo um 

comprimido macerado, o segundo dissolverá mais rapidamente. Quimicamente isso pode ser 

explicado pela teoria da:  

a) Reações químicas e temperatura.  

b) Reações químicas em solvente universal.  

c) Reações químicas e quantidade de substrato.  

d) Reações químicas e superfície de contato.  

e) Reações químicas e pressão atmosférica.  

25 - Constantemente somos orientados sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito 

transmissor da dengue. Assinale a alternativa que apresenta as medidas mais eficazes para impedir a 

proliferação do mosquito.  

a) O mosquito não se reproduz em ambientes com luminosidade e correntes de ar, para isso, 

devemos colocar telas nas portas e janelas.    

b) Substituição das casas de barro por casas de alvenaria, haja vista que o mosquito se reproduz 

na parede das casas de barro.    

c) Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se 

desenvolvem nesse meio.    

d) Lavar bem hortaliças como couve-flor, pois os mosquitos machos se abrigam nestes 

vegetais.    

e) Colocação de filtros e cloro nas caixas de água, pois o fêmea só coloca ovos em águas 

contaminadas. 

 


