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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. “O grande problema está em como os oprimidos, que “hospedam” o opressor em si, participar da 

elaboração, como seres duplos, inautênticos, da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que 

se descubram “hospedeiros” do opressor poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia 

libertadora. Enquanto vivam a dualidade na qual ser é parecer e parecer é parecer com opressor, é 

impossível fazê-lo. A pedagogia do oprimido que não pode ser elaborada pelos opressores, é um dos 

instrumentos para esta descoberta crítica – a dos oprimidos por si mesmos e a dos opressores pelos 

oprimidos, como manifestação da desumanização.” Pedagogia do Oprimido. 

O trecho acima traz os pressupostos pedagógicos de qual dos autores a seguir: 

A) Piaget. 

B) Vygotsky. 

C) Paulo Freire. 

D) Luiz Cagliari. 

 

02. Uma das principais consequências da absorção da obra de Emília Ferreiro na alfabetização é a recusa 

ao uso das cartilhas, uma espécie de bandeira que a Psicolinguista Argentina ergue. Segundo ela, a 

compreensão da função social da escrita deve ser estimulada com o uso de textos de atualidade, livros, 

histórias, jornais, revistas. Para a psicolinguista, as cartilhas, ao contrário, oferecem um universo 

artificial e desinteressante. Em compensação, numa proposta construtivista de ensino, a sala de aula se 

transforma totalmente, criando-se o que se chama de: 

A) Ambiente alfabetizador. 

B) Termo construtivista. 

C) Universo artificial. 

D) Organização enriquecedora. 

 

03. Todos os seres incluídos no Reino Plantae são: 

I. Procariontes. 

II. Pluricelulares. 

III. Autótrofos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

04. Com relação ao processo de nutrição vegetal responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

(__) - A glicose produzida na fotossíntese integra a seiva elaborada, que é distribuída pelo xilema para toda 

a planta; 

(__) - A seiva bruta é distribuída pelo floema para todas as partes da planta; 

(__) - A planta usa o gás carbônico, a luz e a água para fazer a fotossíntese; esse processo libera oxigênio. 

A) V/V/F. 

B) V/F/F. 
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C) F/V/V. 

D) F/F/V. 

 

05. Sobre as relações filogenéticas das plantas, são traqueófitas, exceto: 

A) Briófitas. 

B) Pteridófitas. 

C) Gimnospermas. 

D) Angiospermas. 

 

06. São os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar órgãos e sistemas. Possuem boca, mas 

não ânus. Têm o corpo achatado e alongado. Trata-se dos: 

A) Anelídeos. 

B) Cordados. 

C) Platelmintos. 

D) Equinodermos. 

 

07. Sobre os poríferos, considere a alternativa incorreta: 

A) São os animais mais simples.  

B) Não possuem tecidos verdadeiros.  

C) Têm numerosos poros no corpo. 

D) Parte do corpo é recoberta por uma estrutura denominada manto. 

 

08. Sobre os elementos da tabela periódica, considere os itens a seguir: 

I. Promécio; 

II. Disprósio; 

III. Germânio; 

IV. Túlio; 

V. Hássio. 

Não se classificam como Lantanídeos os apresentados em: 

A) I e II, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) III e V, apenas. 

D) II, IV e V, apenas. 

 

09. Sobre esse elemento da tabela periódica, podemos citar os seguintes fatos: 

 O usuário mais famoso foi a tentadora Jezebel cujas façanhas são registrados na Bíblia; 

 Foi encontrado no esmalte dos tijolos ornamentais em Babilônia e datam do tempo de 

Nabucodonosor (604-561 aC); 

 A forma deste pigmento preto, que ocorre naturalmente como o estibina mineral, foi usado como 

rímel e conhecido como Khol. 

Trata-se do semimetal: 

A) Sb. 

B) Si. 

C) Po. 

D) As. 
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10. Considere os itens a seguir: 

X - Tritões e Salamandras; 

Y - Cecílias. 

Sobre a ordem dos anfíbios, podemos classificar os itens acima como: 

A) X – Urodelos; Y – Ápodes. 

B) X – Ápodes; Y – Urodelos. 

C) X – Urodelos; Y – Anuros. 

D) X – Ápodes; Y – Anuros. 

 

11. Com relação à evolução da ciência, A luz, ou radiação, síncrotron é um tipo de radiação 

eletromagnética que se estende por uma faixa ampla do espectro eletromagnético – luz infravermelha, 

ultravioleta e raios X. A luz síncrotron é produzida quando partículas carregadas, aceleradas a 

velocidades próximas à velocidade da luz, tem sua trajetória desviada por campos magnéticos. O Brasil 

tem se planejado para colocar-se na liderança mundial de produção de luz síncrotron e se projetou para 

ter o maior brilho dentre todos os equipamentos na sua classe de energia através do Projeto: 

A) Canopus. 

B) Arcturus. 

C) Sirius. 

D) Betelgeuse. 

 

12. Com relação às divisões do sistema respiratório dos seres humanos, podemos definir a divisão 

funcional da porção condutora como: 

A) Cavidades nasais, seios paranasais e faringe. 

B) Laringe, traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos, canais alveolares e alvéolos. 

C) Porção respiratória – pulmões e pleuras. 

D) Órgãos tubulares cuja função é permitir o transporte dos gases inspirado e expirado para a 

porção respiratória. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

 
 

13. Com base na interpretação do texto acima podemos afirmar: 

A) A celebridade é privilégio dos maiorais e não de seus acólitos. 

B) A atenção é algo que serve aos propósitos mais variados e nem sempre resultados pífios são 

irrelevantes. 

C) Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. 

D) Devemos sempre levar em consideração a máxima: “falem bem, falem mal mas falem de mim”.   

 

14. Das palavras do texto quais apresentam encontros vocálicos e consonantais em ambas as palavras: 

A) Apareceu – Nascer. 

B) Barulhão – Multidão. 

C) Muitos – Montanha. 

D) Começou – Repente. 

 

15. Algo “insólito”, no contexto do texto, não é algo necessariamente: 

A) Extraordinário. 

B) Inacreditável. 

C) Incrível. 

D) Pusilânime. 
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16. Assinale as duas palavras ortograficamente erradas no texto acima:  

A) Rujido – Paralizadas. 

B) Arrepiar – Fortíssimo. 

C) Palpites – Nascer. 

D) Rachar – Findar. 

 

17. No texto acima falta acento em qual palavra? 

A) Respiravam. 

B) Palpites. 

C) Montanha.  

D) Ha. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de São José do Cedro/SC, os Poderes Executivo e 

Legislativo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e orçamentos do Município; 

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 

Município. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

19. É o estado mais novo do Brasil, sua criação ocorreu após o desmembramento do norte do estado de 

Goiás, 1988. Após esse processo houve um acelerado crescimento demográfico estadual, impulsionado 

pelos fluxos migratórios regionais. Estamos falando do estado de: 

A) Mato Grosso. 

B) Tocantins.  

C) Minas Gerais. 

D) Amapá.  
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20.  Itaipu Binacional lançou (20/07/2019), em Carmelo Peralta, no Paraguai, a licitação no valor de US 

$ 7,5 milhões (R$ 28,05 milhões) para a contratação de uma empresa que fará o estudo de viabilidade, o 

projeto final de engenharia e a fiscalização da obra da nova ponte rodoviária que ligará o país ao Brasil, 

a Bioceânica. A nova ponte vai ser construída sobre o rio Paraguai, ligando Carmelo Peralta, a Porto 

Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Hoje, a ligação entre as duas cidades ocorre somente por meio de balsas. 
(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>acesso em 22 de julho de 2019) 

Com base no trecho acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o 

Presidente do Paraguai é: 

A) Tabaré Vázquez. 

B) Mario Abdo Benítez.  

C) Lenín Moreno. 

D) Sebastián Piñera. 

 

 


