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CARGO: PROFESSOR DE 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 3 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 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo 
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máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada 

questão composta de 5 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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. Complete as frases com os verbos apresentados preenchendo com os números correspondentes, 

considerando as ideias contidas nos excertos. 

1. sortir 

2. surtir. 

(  ) Em tempos de crise, é necessário que a despensa esteja________________ de alimentos. 

(  ) Em 2009 ocorreu um ____________________de gripe H1N1. 

(  ) O médico alterou a minha medicação porque a anterior não estava __________ efeito. 

(  ) Já comprei um __________________ de mantimentos para vários meses. 

(  ) Minhas palavras parecem não ter ___________________ qualquer tipo de alteração no seu 

comportamento. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

e) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

 

2. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas do vocábulo carretilha está em: 

a) Profilaxia 

b) Referencia  

c) Corroborar  

d) Cavalheiro  

e) Embrulhado 

 

3. Observando o uso dos porquês é possível afirmar que são sentenças corretamente grafadas:  

I. Você brigou comigo. Por quê?  

II. Porquê você brigou comigo?  

III. Por que você brigou comigo? 

IV. Porque você brigou comigo? 

V. Gostaria de saber o porquê você brigou comigo. 
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a) I ; II e III 

b) I ; III e V 

c) I ; II e IV 

d) I ; III e IV 

e) II ; III e V 

 

4. Estão respeitadas as regras de concordância verbal  em:  

I. Entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da 

capacidade de sonhar. 

II. Seria essencial que nunca faltasse aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 

liberdade inclusa nos sonhos. 

III. Caso deixasse de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

IV. A vida têm uma só entrada: a saída é por cem portas”. 

V. Tudo eram alegrias e cânticos. 

a) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a IV; 

b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

c) Somente a alternativa I está correta. 

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

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5. Um vendedor ambulante compra espigas de milho de um feirante ao preço de R$ 0,82 de cada duas 

unidades. Ele revende essas mesmas espigas de milho por R$ 3,20 para cada embalagem plastificada 

com quatro unidades. O número de espigas de milho que ele precisa vender para obter um lucro de 

R$ 156,00 é: 

a) 270 

b) 300 

c) 400 

d) 350 

e) 280 
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6. Um veículo é ofertado pela montadora em três cores diferentes, podendo o comprador optar entre 

os motores 1.0 cc, 1.4 cc, 1.6 cc, 1.8 cc e 2.0 cc, nas versões “standat” e “luxo”. O número de 

alternativas que o cliente terá é de:  

a) 10 

b) 30 

c) 45 

d) 50 

e) 54 

 

7. Uma laje de concreto é retangular e tem 5 m de comprimento, 3,5 m de largura e 14 cm de 

espessura. O volume de concreto usado nesta laje é: (em ) 

a) 24,5 

b) 4,95 

c) 8,05 

d) 5,10 

e) 2,45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, em junho de 2016, uma proposta de 

emenda constitucional para a criação de um teto para os gastos públicos para os próximos 20 

anos, a partir de 2017, que ficou conhecida como a PEC dos gastos públicos. Este tema foi da 

PEC nº ____ . 

Assinale a alternativa correta. 

a) PEC 743 

b) PEC 243 

c) PEC 746 

d) PEC 246 

e) PEC 241 

 

9. “O Prefeito Emerson Ari Reichert, juntamente com o Vice Prefeito, Adilson Alfredo Schwingel e 

os Vereadores, Ari Arno Koch e Joacir José Toledo estiveram em Brasília na última semana, 
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viabilizando recursos para Ipira.” Fonte: www.ipira.sc.gov.br Acessado em 26 de dezembro 

2016 

O texto acima se refere à viagem realizada em novembro de 2016, para viabilizar liberação de mais 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a execução de obras emergenciais de 

muros de contenção para estabilização de encostas comprometidas com as fortes chuvas ocorridas no 

município ainda em 2014.  Através de qual ministério foi a liberação desse recurso? 

a) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

b) Ministério da Integração Nacional 

c) Ministério da Defesa Civil Brasileira 

d) Ministério do Desenvolvimento Municipal 

e) Ministério da Fazenda 

 

10. Segundo o Art. 169 da Lei Orgânica de Ipira o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normatizar e fiscalizar o sistema de ensino no município, será composto por indicação de 

representantes __________________. 

I. dos Poderes Executivo e Legislativo 

II. de entidades ligadas ao magistério 

III. do Poder Judiciário 

IV. de organizações científicas e culturais 

V. de organizações sindicais 

a) I e IV são incorretas 

b) II e V são incorretas 

c) IV e V são incorretas 

d) III é incorreta 

e) I, II e IV são incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

11. “...Oba, viva veio a enchente 

o Uruguai transbordou 

vai dar serviço p'ra gente. 

Vou soltar minha balsa no rio, 

vou rever maravilhas 

http://www.ipira.sc.gov.br/
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que ninguém descobriu. 

 

Amanhã eu vou m'embora 

pros rumo de Uruguaiana 

vou levando na minha balsa 

            cedro, angico e canjerana....” 

(Música: Balseiros do Rio Uruguai/Barbosa Lessa) 

Desde o naturalista Lineu, a denominação científica das espécies é sempre binomial, ou seja, 

composta por dois nomes, sendo o primeiro o gênero e o segundo a espécie. Em qual das 

alternativas gênero e espécie aparecem escritos corretamente segundo as regras: 

a) Cedro (Cedrela fissillis), Angico (Parapiptadenia rigida) e Canjerana (Cabralea canjerana); 

b) Cedro (Cedrela fissillis), Angico (Parapiptadenia rigida) e Canjerana (Cabralea canjerana); 

c) Cedro (Cedrela Fissillis), Angico (Parapiptadenia Rigida) e Canjerana (Cabralea Canjerana); 

d)Cedro (CEDRELA FISSILLIS), Angico (PARAPIPTADENIA RIGIDA) e Canjerana 

(CABRALEA CANJERANA); 

e) Cedro (Cedrela fissillis), Angico (Parapiptadenia rígida) e Canjerana (Cabralea canjerana). 

 

12. As formigas vivem nos galhos de muitas plantas que possuem nectários florais. A função destas 

formigas é defender bravamente os nectários e alimentar-se do néctar. Estas formigas impedem, 

por exemplo que as folhas das árvores sejam comidas pelos cupins, pois as formigas evitam a 

subida dos cupins. As relações ecológicas estabelecidas por árvore-formigas e formigas-cupins 

podem ser denominadas, respectivamente; 

a) Proto cooperação e competição; 

b) Comensalismo e mutualismo; 

c) Competição e inquilinismo; 

d) Parasitismo e predatismo; 

e) Inquilinismo e comensalismo. 

 

13. Um Engenheiro Agrônomo, foi chamado em uma propriedade na Linha Capelinha, interior do 

município de Ipira, SC, o agricultor relatava problemas de erosão em sua propriedade. Em 

conversa com o agricultor o agrônomo recomendou que utilizasse plantas com raízes fasciculadas 

para controlar a erosão. Estas plantas, que também possuem folhas com nervuras paralelas, são 

classificadas como:  
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a) Dicotiledôneas; 

b) Briófitas; 

c) Pteridófitas; 

d) Monocotiledôneas; 

e) Gimnospermas. 

 

14. Assinale a alternativa onde não ocorre fenômenos químicos: 

a) Produção de plásticos a partir do petróleo; 

b) Produção da gasolina a partir do petróleo; 

c) Prego enferrujado; 

d) Queima da gasolina;  

e) Fotossíntese realizada pelas plantas. 

  

15. Em alguns casos de infecção pelo vírus da dengue, onde é observada a diminuição de plaquetas, 

tem como consequência direta: 

a) Hemorragia; 

b) Dores nas juntas; 

c) Indisposição; 

d) Desidratação; 

e) Febre. 

 

16. Sobre os mamíferos, todas as afirmativas citadas estão corretas, exceto: 

a) Os grupos de primatas encontrados na Mata Atlântica incluem micos, saguis, macacos. Muitos 

destes animais estão sofrendo ameaças de extinção, devido, principalmente, à modificação e 

fragmentação do habitat; 

b) Têm em comum o fato de seu desenvolvimento fetal terminar fora do útero, no marsúpio (Ex: 

Os cangurus e os gambás); 

c) Monotremados é uma ordem de mamíferos que põem ovos; 

d) Os morcegos são, em sua maioria, insetívoros ou frugívoros, sendo úteis na polinização de 

certas plantas; 

e) Possui respiração branquial, os mamíferos marinhos, como as baleias e os golfinhos, e os de 

água doce, como o boto. 
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17. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, como também é chamada, é causada pelo HIV. 

Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso corpo, o organismo fica mais vulnerável a 

diversas doenças, de um simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose ou câncer. O 

próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado. 

Há alguns anos, receber o diagnóstico de aids era uma sentença de morte. Mas, hoje em dia, é 

possível ser soropositivo e viver com qualidade de vida. Basta tomar os medicamentos indicados e 

seguir corretamente as recomendações médicas. 

(Texto de: http://www.aids.gov.br/pagina/o-que-e-aids, acesso em 03\01\2017) 

Os medicamentos utilizados para o tratamento da Aids são chamados de:  

a) Anti-inflamatórios; 

b) Antirretrovirais; 

c) Anti-hemorrágicos; 

d) Antibióticos; 

e) Anti-histamínicos. 

 

18. Dona Maria, procura o posto de saúde do município para uma consulta com o médico, e relata 

que acredita estar com uma virose. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a 

alternativa que indica o nome de uma virose: 

a) Cólera; 

b) Giardíase; 

c) Febre amarela; 

d) Sífilis; 

e) Doença de Chagas. 

 

19. Estrutura que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal (diafragma muscular) e permite a 

ocorrência dos movimentos respiratórios de inspiração e de expiração, é característica: 

a) Apenas dos anfíbios; 

b) Dos anfíbios e dos mamíferos; 

c) Apenas dos répteis; 

d) Dos répteis e dos mamíferos; 

e) Apenas dos mamíferos. 

http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
http://www.aids.gov.br/pagina/infeccoes-oportunistas
http://www.aids.gov.br/pagina/quais-sao-os-antirretrovirais
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20.                             , são alterações que ocorrem ao acaso no material genético dos seres vivos - 

provocam o aparecimento de novas características. Estas novas características podem ser 

vantajosas para a adaptação do ser ao ambiente ou não. 

a) Migração; 

b) Variabilidade gênica; 

c) Mutação; 

d) Seleção natural; 

e) Mimetismo. 

 

  

 


