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CARGO: CIÊNCIAS 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica fabricada em 

material transparente 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 
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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 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) 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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

02 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 
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03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CIÊNCIAS 

06 – Sobre o Ensino de Ciências para o 4º ano, a unidade temática “Terra e Universo” envolve 

objetos de conhecimento do tipo: 

a) Cadeias alimentares simples; Microrganismos. 

b) Pontos cardeais; Calendários, fenômenos cíclicos e cultura. 

c) Microrganismos; misturas. 

d) Microrganismos; Transformações reversíveis e não reversíveis. 

e) Transformações reversíveis e não reversíveis; fenômenos cíclicos. 

 

07 – Analise o trecho a seguir: 

“A Base Nacional Comum Curricular – BNCC relata que, no Ensino das Ciências, 

_______________ deve ser entendido(a) como elemento central na formação dos estudantes, em 

um sentido mais amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas, 

ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva 

seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) A curiosidade científica. 

b) A manipulação de objetos. 

c) O processo investigativo. 

d) O exercício pleno da cidadania. 

e) A formação integral dos alunos. 

 

08 – De acordo com a BNCC, o ensino de Ciências deve promover situações que promovam a 

Comunicação. Essas situações envolvem condições do tipo: 

a) Considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões. 

b) Aprimorar seus saberes e incorporar, gradualmente, e de modo significativo, o 

conhecimento científico. 

c) Implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos. 

d) Desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e 

socioambiental. 

e) Analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações. 
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09 – A BNCC aponta que uma das competências específicas de Ciência da Natureza para o Ensino 

Fundamental é compreender as Ciências da Natureza como: 

a) Processos, práticas e procedimentos da investigação científica. 

b) Debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. 

c) Tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. 

d) Empreendimento humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. 

e) Apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar. 

 

10 – São habilidades ligadas à unidade temática “Vida e Evolução”, para o 5º ano, de acordo com a 

BNCC: 

a) Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais – 

como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, 

solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

b) Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares 

(nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) 

para a manutenção da saúde do organismo. 

c) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a 

manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do 

ar atmosférico. 

d) Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas, no céu, ao movimento de rotação 

da Terra. 

e) Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, periscópio etc.), para 

observação ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens 

(máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos. 

 

11 – Todas as alternativas indicam doenças virais, exceto: 

a) Gripe, Malária, Varicela. 

b) Hepatite D, Sarampo, Dengue. 

c) Chikungunya, Ebola, Febre Amarela. 

d) Aids, Caxumba, Rubéola. 

e) Raiva Humana, Herpes genital, COVID-19. 
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12 – Sobre os conceitos ligados à Educação e Sexualidade, considere os itens, abaixo: 

I – Gênero refere-se à forma como somos socializados, isto é, como as atitudes, comportamentos e 

expectativas são formados com base no que a sociedade atribui ao sexo feminino e masculino. 

II – Educação em sexualidade é uma forma de trabalhar a saúde sexual e a saúde reprodutiva em 

termos mais abrangentes, propiciando um aprendizado não só na aquisição de conteúdos, mas 

também incluindo o questionamento de atitudes e o desenvolvimento de habilidades para a tomada 

de decisão, comunicação, negociação e redução de riscos em relação à infecção pelo HIV e outras 

Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST; ao uso do álcool e outras drogas e às situações de 

violência. 

III – A sexualidade é um aspecto fundamental da vida humana: possui dimensões físicas, 

psicológicas, sociais, econômicas, políticas e culturais. Ela deve ser compreendida sem referência 

ao gênero, tendo a diversidade como uma característica fundamental da sexualidade. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 

13 – Sobre a Anatomia Humana, é exemplo de músculo localizado, na cabeça e/ou pescoço: 

a) Músculo Multífido. 

b) Músculo Escaleno. 

c) Músculo Diafragma. 

d) Músculo Bucinador. 

e) Músculo Piramidal. 

 

14 – Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência 

correta das proposições abaixo sobre os símbolos e correspondências, dos elementos químicos é, 

respectivamente: 

( ) Co – Cobre; 

( ) Ar – Arsênio; 

( ) W –Tungstênio; 

( ) K – Potássio. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 124/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

8 
 

a) V – F – V – F  

b) V – V – F – F  

c) F – F – V – V  

d) F – V – F – V  

e) F – V – V – F  

 

15 – Analise o trecho a seguir: 

“____________ é a quantificação do “valor” magnético de um material, ou seja, ele indica o 

campo magnético, no interior de um material. Esse campo magnético existe devido à associação 

de uma condição magnética pré-existente, na região que envolve o material e a magnetização 

induzida no material, por esse campo.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Permeabilidade Magnética. 

b) Força magnetizante. 

c) Dipolos Magnéticos. 

d) Momentos Magnéticos. 

e) Polos magnéticos. 

 

 


