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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 com termino às 12 (doze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 1(uma) hora, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será 
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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 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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. As expressões sublinhadas correspondem a adjetivos, EXCETO em: 

I. Um branco, velho, pedia esmolas. 

II. Era um dia cinzento. 

III. Os viajantes dormiam tranquilos.  

IV. Fala claro na sua defesa. 

V. O dia está claro. 

VI. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. 

VII. Estamos muito contentes com sua aprovação. 

a) Alternativas I e II; 

b) Alternativas III, IV, VI e VII; 

c) Alternativas VI e VII; 

d) Alternativas IV e V; 

e) Alternativas III, VI e VII; 

 

2. Assinale a única alternativa que não apresenta ERRO quanto aos aspectos ortográficos: 

a) viajens, gorgeta, maisena, chícara, centríolo; 

b) emcima,  paralisado, especulação, esdrúxulo, tessitura;   

c) excessões, advinhar, ascenção, álibi, permissivo; 

d) prazeiroso, tigela, padastro, revitalização, licitatório;  

e) azia, sucinto, arruaça, privilégio, fetiche; 

 

3. Poeta, escritor e teatrólogo maranhense morreu na manhã do dia 4  de dezembro de 2016 no 

Rio, aos 86 anos. Foi  um dos maiores autores brasileiros do século 20 e foi eleito "imortal" 

da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2014, tornando-se o sétimo ocupante da cadeira 

nº 37. Entre seus poemas destaca-se:  

Dois e Dois são Quatro  

Como dois e dois são quatro / Sei que a vida vale a pena / Embora o pão seja caro / E a liberdade 

pequena / Como teus olhos são claros / E a tua pele, morena / como é azul o oceano / E a lagoa, 

serena (...) 

Assinale a alternativa que indica o autor em questão:  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
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a) Ferreira Gullar 

b) Moacyr Scliar 

c) Ariano Suassuna 

d) Miguel Couto 

e) Jorge de Lima 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Considere que: ”Se o dia está ensolarado, então não chove”.  

a) Não chover é condição suficiente para o dia estar ensolarado; 

b) Chover é condição necessária para o dia não estar ensolarado; 

c) O dia estar ensolarado é condição necessária e suficiente para chover; 

d) Não chover é condição necessária para o dia estar ensolarado; 

e) Chover é condição necessária para o dia estar ensolarado. 

 

 

5. Um trem com velocidade média de  faz um percurso em 3 horas.  Se a velocidade 

média fosse de , o tempo necessário para fazer o mesmo percurso seria de: 

a) 2h 24min 

b) 2h 40min 

c) 2h 50min 

d) 3h 01min 

e) 3h 07min. 

 

 

6. Uma blusa que havia sido comprada por R$ 70,00 foi revendida por R$ 98,00. O proprietário do 

estabelecimento comercial quer saber quanto o acréscimo dado no artigo representa em 

porcentagem. A alternativa que contém a resposta certa é:  

a) 20 % 

b) 30 % 

c) 40 % 

d) 45 % 

e) 50 % 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moacyr_Scliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Couto
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Município de Concórdia foi criado pelo Decreto 635 de 12 de julho de 1934 e instalado 

oficialmente em 29 de julho do mesmo ano. Na ocasião o município tinha área de 2.745 km² 

onde viviam 21.086 moradores. Foi nomeado como primeiro Prefeito o Coronel José Luiz de 

Castro que ocupou o cargo de julho 1934 a janeiro de 1935. O município de Concórdia ainda 

teria mais 6 prefeitos nomeados antes da eleição do Senhor __________________________, 

o primeiro Prefeito eleito de Concórdia. 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do texto. 

a) Dogello Goss 

b) Fioravante Massolini 

c) Heródoto Pereira Guimarães 

d) Domingos Machado de Lima 

e) Attílio Francisco Xavier Fontana 

 

8. “CÂMARA DEVOLVE R$ 723 MIL AO EXECUTIVO 

Seguindo o exemplo de anos anteriores, a Câmara de Vereadores de Concórdia fez a devolução da 

sobra de recursos financeiros ao Executivo. O ato de devolução e a transferência dos R$ 723.785,50 

ocorreram na tarde desta terça-feira, 27, no gabinete do prefeito João Girardi.” 

Fonte: http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810  Acessado 10 01 /2017 

Esse ato envolveu as maiores autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

Concórdia, o Prefeito e o Presidente da Câmara de Vereadores.  

Quem foi o Presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia no biênio 2015/2016? 

a) Rogério Luciano Pacheco 

b) Leocir Zanella 

c) Vilmar Comassetto 

d) Arlan Guliani 

e) Mauro Mendes 

 

9. Quais são os princípios constitucionais da administração pública direta ou indireta que todos 

os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer (Art. 

37 da Constituição Federal)? 

a) ética, acesso à informação, pessoalidade, legalidade e eficácia 

b) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810
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c) gestão pública, tecnicidade, ética, eficiência e acesso à informação 

d) auditoria, transparência, impessoalidade, legalidade e controle 

e) transparência, ética pública, acesso à informação, tecnicidade e moralidade 

 

10. Leia as frases abaixo: 

I – Ação instituída na Lei 12.305 de agosto de 2010 – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

II -  Instrumento de desenvolvimento econômico e social em prol da sustentabilidade do planeta. 

III – Apresenta como vantagens a economia nos processos produtivos das empresas, reduzindo o 

consumo de matéria-prima, cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o destino correto 

dos resíduos sólidos.  

IV – Processo inverso da logística industrial. 

As frases referem-se à: 

a) Logística de Distribuição 

b) Processo de Saneamento 

c) Logística Reversa 

d) Logística de Reciclagem 

e) Reciclagem Reversa   

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. No Art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e alterações, ao se 

definir a organização da educação nacional, afirma-se que os docentes incumbir-se-ão de, 

EXCETO: 

a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

b) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

c) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

d) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

e) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar, de modo facultado, dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 

12. Na Sistematização Curricular do Município de Concórdia (2016) referenda-se que o 

materialismo histórico-dialético é um método de interpretação da realidade com o objetivo 

principal de contribuir para desvelar o real e para uma possível modificação prática dessa 
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realidade. A opção pela concepção materialista histórico-dialética se ancora nas teses 

construídas pela rede municipal de ensino na I Conferência Municipal de Educação realizada 

em: 

a) 2003  

b) 2014 

c) 2010 

d) 2007 

e) 2016 

 

13. É um documento que visa sistematizar o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, 

englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil até o final do Ensino 

Médio. Trata-se de uma espécie de lista com os objetivos de aprendizagem de cada uma das 

etapas de sua formação nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Longe de ser um currículo totalmente fixo, é uma ferramenta que visa 

orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as 

particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada uma. A esse documento atribui-se 

a nomenclatura de: 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais; 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; 

c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

d) Base Nacional Comum Curricular; 

e) Plano Nacional de Educação; 

 

14. Considerando o ano de homologação de cada documento oficial, a CORRETA ordem 

cronológica (crescente) está em:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

b) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  lei n. 

9394 / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 
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c) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 

d) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

e) Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 / Constituição da República Federativa do Brasil / 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

15. Além do Plano Nacional de Educação,  outros subsídios têm orientado as políticas públicas 

para a educação no Brasil, entre eles alguns programas de avaliação externa,  definidos como 

constitutivos do Sistema de Avaliação da Qualidade da Oferta de Cursos no País. São eles: 

a) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

b) Mais Educação; ProInfância e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

c) TV Escola; ProInfância e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

d) Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); Prova Brasil e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) 

e) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Bolsa Família 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

16. Aquíferos são formações geológicas constituídas por rochas capazes de armazenar e transmitir 

quantidades significativas de água. São reservatórios naturais subterrâneos que podem   ser de 

variados tamanhos, de poucos Km² a Milhares de Km², ou também podem apresentar 

espessuras de poucos metros a centenas de metros de profundidade (FIESP/ABAS 2005).  

Na nossa região ocorrem dois aquíferos, são eles:  

a) Serra Geral e Alter do Chão; 

b) Serra Geral e Guaraní; 

c) Guaraní e Alter do Chão;  

d) Guaraní e Arenito Núbia;  

e) Arenito Núbia e Grande Bacia Artesiana.  

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
http://tvescola.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
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17. A classificação dos seres vivos em 5 reinos foi proposta, em 1969, pelo biólogo e botânico 

norte-americano Robert Whittaker. Ele tem como base as características fisiológicas destes 

seres. Como existem milhões de espécies de seres vivos, em nosso planeta, este sistema de 

classificação é extremamente útil. Ele facilita a identificação dos seres, as relações existentes 

entre as espécies de cada reino, além de ajudar no estudo e entendimento da evolução. De 

acordo com esse sistema, em que grupo encontramos seres heterotróficos, multicelulares e 

com células eucarióticas? 

a) Reino Monera; 

b) Reino Protista; 

c) Reino Fungi; 

d) Reino Plantae; 

e) Reino Animalia; 

 

18. Cipó chumbo e algumas bromélias são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre outras 

plantas. No entanto, o cipó chumbo retira água e sais minerais da planta hospedeira enquanto 

as bromélias apenas se apoiam sobre ela sem prejudicá-la. As relações do cipó chumbo e das 

bromélias com as plantas hospedeiras são, respectivamente, exemplos de: 

 a) Parasitismo e epifitismo; 

 b) Epifitismo e holoparasitismo; 

 c) Epifitismo e predatismo; 

 d) Parasitismo e protocooperação; 

 e) Inquilinismo e epifitismo. 

  

19. A definição “É aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” Corresponde a: 

 a) Educação ambiental;  

b) Desenvolvimento sustentável; 

c) Ecodesenvolvimento neoliberal;  

d) Desenvolvimento ambiental;  

e) Ecodesenvolvimento darwinista.  

 

20. Afinidade eletrônica é o índice numérico (em energia/quantidade de matéria) que representa a 

energia mínima gasta por uma fonte externa para que um elétron seja retirado de um ânion no 
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estado gasoso. Ou a energia liberada por um átomo, gasoso e não excitado, ao recebê-lo. Já o 

potencial de ionização, corresponde à energia mínima necessária para retirar um elétron de 

um átomo ou íon no estado gasoso. O átomo ou íon só perderá elétrons se ele receber energia 

suficiente, que é a energia de ionização. Considerando a afinidade eletrônica e potencial de 

ionização, ao longo de um mesmo grupo da tabela periódica, de uma maneira geral é possível 

afirmar que: 

a) Diminuem com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de camadas; 

b) Aumentam com o aumento do número atômico, devido ao aumento do tamanho do átomo; 

c) Não sofrem variações, pois não sofrem influência da variação do número atômico; 

d) Não sofrem a mesma variação, pois são propriedades aperiódicas; 

e) Aumentam com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de elétrons. 

 

21. O Ecossistema é o local em que vários seres vivos habitam e coexistem, sendo assim podemos 

concluir que existem diversos tipos de ecossistemas. Para se ter uma ideia é possível existir 

um ecossistema dentro de outro, como, por exemplo, um lago em que vivem vários 

organismos que fica dentro de uma floresta. Tanto o lago quanto a floresta são ecossistemas. 

Nas cadeias alimentares, há sempre transferência de matéria e energia. Nos ecossistemas 

(aquáticos ou terrestres) essas cadeias terminam sempre com atividades dos:  

a)  Decompositores; 

b)  Carnívoros de grande porte; 

c)  Consumidores;  

d)  Produtores; 

e)  Organismos autótrofos.  

 

22. Reconhecidamente, o setor da construção civil tem papel fundamental para a realização dos 

objetivos globais do desenvolvimento sustentável. O Conselho Internacional da Construção – 

CIB aponta a indústria da construção como o setor de atividades humanas que mais consome 

recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos 

ambientais. Além dos impactos relacionados ao consumo de matéria e energia, há aqueles 

associados à geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% dos 

resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da 

construção. Tais aspectos ambientais, somados à qualidade de vida que o ambiente construído 

proporciona, sintetizam as relações entre construção e meio ambiente. 
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(Texto de: http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis acesso em 10\01\2017) 

Os desafios para o setor da construção são diversos, porém, em síntese, consistem na redução 

e otimização do consumo de materiais e energia, na redução dos resíduos gerados, na 

preservação do ambiente natural e na melhoria da qualidade do ambiente construído.  

Para tanto, recomenda-se: 

I - Mudança dos conceitos da arquitetura convencional na direção de projetos flexíveis com 

possibilidade de readequação para futuras mudanças de uso e atendimento de novas necessidades, 

reduzindo as demolições; 

II - Busca de soluções que potencializem o uso racional de energia ou de energias renováveis; 

III - Gestão ecológica da água; 

IV - Redução do uso de materiais com alto impacto ambiental; 

V - Redução dos resíduos da construção com modulação de componentes para diminuir perdas e 

especificações que permitam a reutilização de materiais. 

Estão CORRETAS as alternativas: 

a) II, III, IV; 

b) II, III, IV e V; 

c) I, II e III; 

d) I, II, III e V; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

23. Na região da AMAUC, contamos com uma importante Unidade de Conservação (UC). Criada 

através do Decreto Estadual nº 797, de 24 de setembro de 2003, é a primeira e única UC 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. Este espaço se refere ao: 

a) Museu Entomológico Fritz Plaumann; 

b) Parque Estadual Fritz Plaumann; 

c) Parque Natural Municipal do Centenário; 

d) Parque Estadual das Araucárias; 

e) Parque Estadual Teixeira Soares. 

 

24. As áreas úmidas são complexos ecossistemas que englobam desde as áreas marinhas e 

costeiras até as continentais e as artificiais. Alguns exemplos são os lagos, manguezais, 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis
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pântanos e também áreas irrigadas para agricultura, reservatórios de hidrelétricas etc. Ao 

todo, são classificados 42 diferentes tipos de zonas úmidas (Fonte WWF). 

Em relação às áreas ambientais úmidas, considere as afirmações: 

I– As áreas úmidas estão situadas em uma interface entre a água e o solo, são ecossistemas 

complexos, pressionados não somente pela ação direta do homem, mas também pelos impactos sobre 

ecossistemas terrestres, marinhos e de água doce adjacentes; 

II - As matas ciliares facilitam a evaporação da água nas áreas úmidas;  

III - A degradação dos banhados diminui sua capacidade de depuração dos corpos hídricos e o acesso 

à água potável; 

IV - O manejo adequado dos resíduos sólidos e das águas pluviais urbanas pode contribuir para 

amenizar os efeitos poluentes nas bacias hidrográficas. 

Quais afirmações estão CORRETAS: 

a) Apenas I, II;  

b) Apenas III e IV; 

c) Apenas I e IV;  

d) Apenas II e III; 

e) Apenas I, III e IV. 

 

25. A temperatura corporal humana média fica entre 36°C a 37 °C, adaptando-se com facilidade 

ao meio ambiente externo desde que não haja condições extremas. Os seres humanos, assim 

como os demais mamíferos, são homeotermos, ou seja, são capazes de regular sua 

temperatura corporal.  Para manter-se dentro da faixa de temperatura, em dias de muito calor 

ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. 

Pode-se citar como o principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana:  

a) O Sistema digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos; 

b)  O Sistema imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a condução do calor; 

c)  O Sistema nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de calor por meio da evaporação 

da água; 

d) O sistema reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, principalmente durante a 

menopausa; 

e) O Sistema endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, atuam na variação do diâmetro dos 

vasos periféricos. 

 


