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

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 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 - Homônimas e parônimas são palavras que possuem semelhanças no som e na grafia, mas se 

constituem de significados diferentes. De modo sucinto as homônimas são palavras que apresentam 

igualdade ou semelhança fonética (relativa ao som) ou igualdade gráfica (relativa à grafia), porém 

com significados distintos. E, por sua vez, as parônimas são palavras semelhantes na grafia e no som, 

mas com significados distintos. Observe as construções abaixo e o uso dos vocábulos em destaque 

atentando para o emprego correto. 

I - Você ascendeu a um novo patamar: agora fará parte da equipe diretória! 

II - Comprimentando-a cordialmente, informo que recebemos a notificação encaminhada pelo 

Departamento de Recursos Humanos.  

III- Seguramente cometeu uma infração  grave. 

IV - Quando praticamos qualquer atividade física, o corpo aumenta o consumo energético para 

suprir a demanda. Nesse processo ocorre uma espécie de “queima do combustível” nas células, o 

que aumenta a temperatura interna. Para que o corpo não fique em parafuso, a soadeira entra em 

cena, promovendo a termorregulação. 

V- Com a pesquisa censual poderemos verificar a média de idade da população brasileira. 

VI - O condutor do veículo excedeu a  velocidade permitida, por isso a multa foi infligida. 

VII - Precisou retificar o endereço quando realizou a atualização cadastral. 

VIII - Esperamos que todos viagem bem.  

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, III, V,VII e VIII estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III, IV,VII e VIII estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, III, V,VI e VII estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II,VI e VIII estão corretas. 
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2 - Segundo Marcuschi os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 

vida cultural e social, portanto, são entidades sócio-discurssivas e formas de ação social em qualquer 

situação comunicativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis e dinâmicos. 

Nesse sentido, observe a nominata de gêneros textuais e assinale a alternativa que apresenta uma 

informação incorreta. 

Bate-papo no computador 

 

Fábula 

 

Resenha 

Bula de remédio 

 

Manual de instruções 

 

Sermão 

Cardápio de restaurante 

 

Notícia 

 

Telefonema 

Carta pessoal 

 

Receita 

 

Tirinha 

 

a) Todos os textos apresentados acima exercem funções comunicativas específicas e entre a 

nominata exposta, pelo menos um dos gêneros apresenta linguagem narrativa e descritiva e o 

objetivo é informar algo que aconteceu. 

b) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de instruir. 

c) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima pode ser estruturado com linguagem 

informal, muito semelhante à fala. 

d) Nenhum dos gêneros apresentados acima pode apresentar, concomitantemente, em sua 

estrutura a linguagem verbal e a não verbal. 

e) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de narrar. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Os números abaixo referem-se à quantidade de livros lidos por cada um dos treze professores 

durante um ano. 

    5    7    3    20    8    12    5    12    10    4    6    6    19 

Determine a média aritmética anual de livros lidos por esses professores. 

a) 5 

b) 12 

c) 9 
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d) 13 

e) 117 

 

4 - Para produzir peças artesanais um artista gasta R$ 1,80 por unidade. Além disso, há uma despesa 

fixa de R$ 2.800,00, independente da quantidade produzida. O preço de venda é de R$ 2,50 por 

unidade.  

Sabendo que  , onde  é o preço de venda do produto,  é o preço de 

custo do produto,  é o lucro obtido na transação e  é o número de peças produzidas e 

vendidas. O lucro na produção e venda de 7.000 peças será de: 

a) R$ 2.100,00 

b) R$ 3.350,00 

c) R$ 5.275,00 

d) R$ 7.700,00 

e) R$ 14.700,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - A lei 11.705, mais conhecida como Lei Seca, desde que foi aprovada tornou a legislação menos 

tolerante com quem dirige e ingere álcool, impondo mudanças no comportamento dos motoristas e 

ajudando a reduzir mortes no trânsito. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do 

Ministério da Saúde, indicam que houve uma redução em mais de 14% do número de mortes por 

acidentes de trânsito no país. A redução dos óbitos pode estar relacionada às ações de fiscalização após 

a Lei Seca. Além de mudar os hábitos dos brasileiros, a lei trouxe um maior rigor na punição e no 

bolso de quem a desobedece, com regras mais severas para quem misturar bebida com direção. 

Assinale a alternativa que indica há quantos anos a Lei Seca foi sancionada: 

a) 9 anos 

b) 5 anos 

c) 10 anos 

d) 8 anos 

e) 3 anos 
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6 - Reserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta de soluções para 

problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a poluição atmosférica, o 

efeito estufa, entre outros. Cada Reserva da Biosfera é uma coleção representativa dos ecossistemas 

característicos da região onde se estabelece.  No Brasil ao todo são 7 Reservas da Biosfera no país: 

Mata Atlântica, Cinturão Verde de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra 

do Espinhaço. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - RBMA cuja área foi reconhecida pela 

UNESCO, foi a primeira unidade da Rede Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. É a 

maior reserva da biosfera em área florestada do planeta e cobre cerca de 1.306.421 de km², ou 15% 

do território brasileiro, estendendo-se total ou parcialmente pelo território hoje ocupado por 3.517 

municípios. A reserva da Mata Atlântica abrange áreas de quantos estados brasileiros?  

Fonte: http://www.rbma.org.br/anuariomataatlantica/mata_atlantica.php 

a) 10 estados  

b) todos os estados 

c) 11 estados  

d) 22 estados  

e) 17 estados 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB institui as diretrizes e bases da 

Educação Nacional. Esta lei se configura assim, como fundamental para que as Redes públicas e 

privadas organizem seus sistemas de ensino.  Leia as afirmativas que segue: 

I- A LDB apresenta em seu artigo I que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

II- A LDB especifica que a função da escola é a formação intelectual do sujeito aprendente, com 

vista a prepará-lo exclusivamente para o mundo do trabalho. 

III- A LDB esclarece que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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IV- A LDB elucida que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 

a garantia de ensino escolar gratuito para alunos devidamente matriculados, com idade entre 7 

(sete) e 17 (dezessete) anos de idade. 

V- A LDB explica no artigo 4º, inciso I, que a Educação Básica compreende: Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Assinale a alternativa que contém todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas I e III. 

c) Somente as alternativas I e IV. 

d) Somente as alternativas I e V. 

e) Somente as alternativas II e V. 

8 - A Base Nacional Comum Curricular – BNCC aprovada em 15 de dezembro de 2017 e sancionada 

em 20 de dezembro de 2017 apresenta o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que 

todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Assim, quanto a BNCC é INCORRETO 

afirmar: 

a) A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica.  

b) A BNCC apresenta dez competências gerais que consolidam no âmbito pedagógico, os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento que os estudantes têm direito. 

c) A BNCC baseia-se no conceito de Educação Integral independente da duração da jornada 

escolar. A BNCC está comprometida com a construção intencional de processos educativos 

que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses 

dos estudantes. 

d) A BNCC é um documento de caráter organizativo e normativo, definidor de conteúdos, 

habilidades, estratégias de ensino e avaliação da Educação Básica. O mesmo deve ser 

aplicado integralmente nos sistemas de ensino públicos municipais e estaduais brasileiros até 

dezembro de 2020. 

e) A partir da homologação da BNCC as redes de ensino e escolas particulares terão a tarefa de 

construir currículos, com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, 
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passando, assim, do plano normativo propositivo para o plano da ação e da gestão curricular 

que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica. 

9 - A Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia -20016, é o 

documento que apresenta a (re)estruturação da proposta curricular municipal. Leia as afirmativas: 

I- A Sistematização Curricular é um documento fruto de amplo processo de estudo, discussão e 

consenso entre os professores da Rede Municipal de Ensino, constituindo-se em instrumento de 

gestão e orientação pedagógica. 

II- A Sistematização Curricular é um documento que expõe unicamente o direcionamento 

avaliativo a ser seguido pelos professores da Rede Municipal de Educação com vistas a perceber 

potencialidades, necessidades ou dificuldades dos alunos. 

III- A Sistematização Curricular tem como pressuposto teórico que o embasa a Teoria 

Sociointeracionista.  A qual entende o sujeito e suas vivências como secundário à compreensão do 

conhecimento historicamente acumulado. 

IV- A elaboração da Sistematização Curricular para a Rede Pública Municipal de Concórdia se 

justifica pela necessidade de organizar teórica e metodologicamente, o processo de ensino e 

aprendizagem que confere direção ao trabalho pedagógico e consequente apropriação do 

conhecimento pelo aluno buscando assegurar a efetivação dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento com vistas a potencializar uma educação humanizadora, crítica e integral. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa III. 

c) Somente as alternativas II e III. 

d) Somente as alternativas III e IV. 

e) Somente as alternativas II, III e IV. 

10 - Assinale a alternativa CORRETA quanto à Sistematização Curricular do Município de 

Concórdia: 

a) A elaboração deste documento é determinação do MEC visto que este documento apresenta 

os conteúdos essenciais avaliados nos Testes de Larga Escala como Prova Brasil e Provinha 

Brasil. 

b) Os professores participaram de forma indireta da elaboração dos conteúdos e das avaliações 

para cada ano ou turma. Estes conteúdos estão descritos no documento de Sistematização. 
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Quando realizadas as primeiras discussões foram enviados às escolas e Centros de Educação 

Infantil cópias do documento para que os professores conhecessem e apresentassem alguma 

sugestão de melhoria ao documento já pronto. É deste documento que se define por onde 

partir pedagogicamente e possibilidades avaliativas com cada turma. 

c) A Sistematização do Município de Concórdia não se configura em currículo, mas, em um 

documento que estabelece linhas gerais do trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. 

d) A elaboração da Sistematização Curricular contou com a presença de profissionais da rede 

que contribuíram no processo de produção do mesmo. A participação ocorreu através de 

comissões eleitas entre os pares para sistematizar o documento a partir do ano de atuação 

e/ou disciplina, na apresentação e discussão do material produzido durante Seminário de 

Sistematização e posterior revisão de sugestões e propostas. 

e) A sistematização Curricular do município de Concórdia apresenta conhecimentos a serem 

desenvolvidos com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Excetuam-se neste 

documento os conhecimentos e estratégias pedagógicas relativas à Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos- EJA tendo em vista sua especificidade. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

CIÊNCIAS 

11 - “A água está intimamente relacionada à saúde humana, já que seu uso se dá por meio da 

ingestão direta, preparo de alimentos e higiene pessoal. Nesse sentido, a qualidade adequada da 

água utilizada é de fundamental importância, e a Estação de Tratamento de Água (ETA) é a 

responsável por atender a essa premissa” (Almeida et al., 2017. Revista Eletrônica de Gestão e 

Tecnologias Ambientais).  

Nas ETAs ocorrem processos de separações de misturas. Um dos processos utilizados é a adição de 

sulfato de alumínio. Após esta adição, os flocos se juntam e precipitam durante um processo 

denominado: 

a) Floculação.  

b) Coagulação.  

c) Decantação.  
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d) Flotação.  

e) Flutuação.  

12 - Os serviços de saneamento básico têm papel fundamental no controle da transmissão de diversos 

agentes patogênicos de veiculação hídrica, especialmente vírus responsáveis por causar 

gastroenterites agudas e hepatites. (Prado e Miagostovich, 2014. Cadernos de Saúde Pública). Dos 

vírus listados abaixo, quais são causadores de doenças gastrointestinais em humanos: 

a) Rotavírus, Norovírus, Adenovírus, Astrovirus.  

b) Rotavírus, Herpesvirus, Samonella, Norovírus.  

c) HIV, Hepatite C, Hepatite A, Escherichia coli.  

d) Reovírus, Circovírus, Adenovírus, Retrovírus. 

e) Norovirus, Retrovirus, Adenovirus, Reovirus. 

13 - A Tabela Periódica agrupa todos os 118 elementos químicos, conforme as suas propriedades e 

em ordem crescente de número atômico. Os elementos estão agrupados conforme algumas 

características semelhantes. Sobre estes agrupamentos, os elementos hélio (He), neônio (Ne), argônio 

(Ar), criptônio (Kr), xenônio (Xe), radônio (Rn) e ununóctio (Uuo), pertencem a qual agrupamento:  

a) Metais alcalinos.  

b) Metais alcalinos terrosos.  

c) Metais lantanídeos.  

d) Gases nobres.  

e) Metais actinídeos.  

14 - O ser humano durante os estágios de desenvolvimento é denominado embrião ou feto. O período 

embrionário ocorre da: 

a) Quinta semana até o nascimento. 

b) Sexta semana até a décima semana de gestação. 
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c) Primeira até a sétima semana de gestação. 

d) Primeira até a oitava semana de gestação. 

e) Décima semana até o nascimento. 

15 - “Ao sair de férias o cientista esqueceu algumas culturas bacterianas sobre a bancada. Ao 

retornar, percebeu que fungos haviam contaminado as culturas, e que ao redor destes fungos, não 

cresceram bactérias”. Esta famosa história é contada quando se discute sobre a descoberta do 

primeiro antibiótico. Assinale a alternativa que descreve o nome do cientista responsável pela 

descoberta do primeiro antibiótico:   

a) Richard Dawkins.  

b) James Watson.  

c) Stephen Hawking.  

d) Gerard J. Tortora.  

e) Alexander Fleming. 

16 - Um dos maiores problemas das regiões que não tem água tratada, é a contaminação desta água 

por micro-organismos patogênicos. Nos últimos anos um dos projetos de grande destaque no mundo 

para eliminação de patógenos presentes em água de consumo, em regiões em desenvolvimento, 

recebeu o nome de SODIS. A técnica aplicada neste projetos para eliminação de patógenos consiste 

em:  

a) Adicionar NaOH (hidróxido de sódio) na água que será consumida e deixar por três dias.  

b) Colocar água em garrafas PET sobre telhados ou locais com bastante sol, para que a radiação 

solar associada ao calor destrua os patógenos.  

c) Adicionar de sulfato de sódio para remoção de sujidades e patógenos.  

d) Passar (filtrar) a água por uma série de peneiras feitas de fibra de coco, cujo nome científico 

dá origem ao projeto.  

e) Adicionar bicarbonato de sódio, na água a ser consumida, seis dias antes do consumo.  
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17 - “Era uma vez um pântano distante, onde vivia um ogro chamado Shrek. De repente, seu sossego 

é interrompido pela invasão de personagens de contos de fadas que foram banidos de seu reino pelo 

maldoso Lorde Farquaad”. O texto descreve a animação infantil “Shrek”, lançado em 2001 no 

Brasil. Sobre os pântanos, assinale a alternativa que descreve corretamente um dos gases eliminados 

destes locais durante os processos anaeróbios:  

a) GLP. 

b) Metano. 

c) Heptano.  

d) Cetona.  

e) Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.  

18 - Observe as imagens abaixo e identifique a alternativa que apresenta a sequencia correta das fases 

da mitose ilustradas.  

 

                I                         II                           III 

a) Telófase, Metáfase, Prófase.  

b) Prófase, Metáfase, Telófase.  

c) Metáfase, Telófase, Anáfase.  

d) Prófase, Metáfase, Anáfase.  

e) Metáfase, Prófase, Anáfase e Telófase.  

19 - A separação de resíduos é uma atitude de cidadania. A identificação dos cestos para 

acondicionamento de resíduos tem sido feita por cores padrão. Assinale a alternativa que descreve 

corretamente as cores dos cestos para descarte de papel, plástico e vidro, respectivamente:  

a) Azul, vermelho e verde.  
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b) Azul, amarelo e vermelho.  

c) Amarelo, vermelho e marrom.  

d) Cinza, vermelho e verde.  

e) Verde, azul e amarelo.  

20 - A imagem abaixo representa as áreas da língua onde são sentidos/percebidos os diferentes 

sabores. Cada área está representada por um número. Assinale a alternativa que identifica 

corretamente o sabor representado pela área 5.  

 

a) Doce.  

b) Salgado.  

c) Ácido.  

d) Umami.  

e) Amargo.  

21 - Um dos maiores órgão do corpo humano é o fígado, o qual pode pesar até 1500 g. O fígado é 

formado por células diferenciadas. Estas células recebem o nome de: 

a) Melanócitos. 

b) Hepatócitos. 
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c) Coanócitos. 

d) Leucócitos. 

e) Eosinófilos. 

22 - A osteoporose é uma doença caracterizada pela diminuição da massa óssea, o que deixa os ossos 

mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Sobre a temática “ossos”, o esqueleto de um indivíduo adulto é 

formado geralmente por quantos ossos:  

a) 206 ossos.  

b) 300 ossos.  

c) 150 ossos.  

d) 350 ossos.  

e) 250 ossos.  

23 - O Parque Estadual Fritz Plaumann é a primeira e única Unidade de Conservação de proteção 

integral do estado de Santa Catarina a preservar remanescentes da Floresta Estacional Decidual – 

Floresta do Alto Uruguai, pertencente á Zona Núcleo da Reserva da Biosfera de Domínio da Mata 

Atlântica. Situado no município de Concórdia, o Parque tem 717,48 Hectares, localizado às margens 

do lago formado pela barragem da Usina Hidrelétrica Itá, no rio Uruguai. É uma Unidade de 

Conservação de proteção integral, destinada à proteção da natureza, à pesquisa científica, à educação 

ambiental e ao turismo ecológico.  

Sobre o Parque Estadual Fritz Plaumann, assinale a alternativa correta quanto ao ano de criação do 

Parque:  

a) 1997. 

b) 2000.  

c) 2003.  

d) 2005.  
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e) 1999. 

24 - O repolho roxo é muito utilizado em aulas práticas de ciências/química, pois é um indicador de 

pH, porque uma das substâncias que o compõem modifica-se em contato com diferentes pHs, e com 

isso altera sua cor. Diante disso, assinale a alternativa que descreve a substância presente no repolho 

roxo, responsável pela mudança de cor nestes experimentos:  

a) Fenolftaleína.  

b) Bromotimol.  

c) Tornassol  

d) Antocianinas. 

e) Xantofilas.  

25 - Assinale a alternativa que NÃO descreve uma doença endêmica:  

a) Malária. 

b) Tuberculose. 

c) Leishmaniose. 

d) Febre Amarela. 

e) Dengue. 

 


