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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São Miguel do Oeste 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

BIOLÓGO 
 

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. Com relação ao processo de gametogênese, na primeira meiose, durante a prófase: 

A) Os cromossomos arranjam-se ao equador da célula. 

B) Um dos cromossomos de cada par de cromossomos-homólogos migra para um dos pólos opostos 

da célula. 

C) Há a citocinese. 

D) Há a condensação da cromatina em cromossomos (cada cromossomo possui duas cromátides 

devido à duplicação do DNA), o desaparecimento do nucléolo, a desintegração do envoltório 

nuclear, o pareamento dos cromossomos-homólogos e a recombinação genética, resultando na 

troca de material genético entre os cromossomos pareados. 

 

02. A fertilização do oócito por dois espermatozoides ou a não separação do segundo corpúsculo polar 

na segunda divisão meiótica resulta em: 

A) Aneuploidia. 

B) Biploidia. 

C) Poliploidia. 

D) Triploidia. 

 

03. Os cocos podem formar diferentes arranjos, de acordo com a sua divisão celular. Grupos de 8 cocos 

unidos, de forma semelhante a um cubo são descritos como: 

A) Estreptococos. 

B) Sarcinas. 

C) Estafilococos. 

D) Tétrades. 

 

04. Dependendo do gênero, fase de crescimento ou da composição do meio de cultura, os bacilos podem 

apresentar arranjos diferenciados, como crescimento em paliçada ou letras chinesas, como no caso da 

Corynebacterium, bactéria causadora da: 

A) Coqueluche. 

B) Difteria. 

C) Tuberculose. 

D) Cólera. 

 

05. A clorofila aparece verde para nossos olhos porque ela absorve luz nos comprimentos de onda 

referentes ao vermelho e ao azul, na região visível do espectro, e a luz nos comprimentos de onda 

correspondente ao verde é refletida. Esta relação entre a absorção da luz e o comprimento de onda, é 

mostrada em gráficos conhecidos como: 

A) Espectro de absorção. 

B) Espectro de refleção. 

C) Esquema citosólico. 

D) Esquema de absorvância. 
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06. Todos os eucariotos fotossintéticos, desde a mais primitiva alga até a mais avançada Angiosperma, 

reduzem CO2 para carboidratos, via o ciclo de: 

A) Krebs. 

B) Calvin. 

C) Stroll. 

D) Deming. 

 

07. No RNA a base pirimídica uracila está presente no lugar da: 

A) Adenina. 

B) Guanina. 

C) Timina. 

D) Citosina. 

 

08. As polimerases do RNA são enzimas que catalizam a síntese de RNA tendo como molde uma fita de 

DNA. Esse processo é denominado: 

A) Transporte. 

B) Transposição. 

C) Iniciação. 

D) Transcrição. 

 

09. “Após um período de três anos em que nenhum caso foi registrado, a Organização Mundial da Saúde 

pode anunciar, em 1979, que a doença havia sido erradicada, e a vacinação foi interrompida. Alguns 

estoques foram mantidos por laboratórios; contudo, há o receio de que esses estoques sejam a fonte a 

partir da qual o vírus possa ressurgir.” 

O trecho trata da doença denominada: 

A) Febre do Nilo. 

B) Febre terçã. 

C) Ebola. 

D) Varíola. 

 

10. São as células mais numerosas e importantes nas respostas imunes inatas. Eles capturam uma 

variedade de microrganismos por fagocitose e os destroem de maneira eficiente em vesículas 

intracelulares usando enzimas de degradação e outras substâncias antimicrobianas armazenadas em 

seus grânulos citoplasmáticos. Trata-se dos: 

A) Neutrófilos. 

B) Monócitos. 

C) Basófilos. 

D) Eosinófilos. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 11 a nº 15 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 
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(TEXTO) 

 
 

11. Há erro de concordância no seguinte trecho retirado do Texto: 

A) “Costumamos pensar que um sorriso é indicativo de felicidade, certo?” (linhas 1 e 2) 

B) “Há pessoas, entretanto, que são capaz de sorrir, viver momentos alegres e, ainda assim, nutrir 

sentimentos suicidas.” (linhas 2 a 4) 

C) “São aquelas afetadas pelo que se conhece popularmente como "depressão sorridente" – [...]” 

(linhas 4 a 6) 

D) “Remes explica que é difícil identificar aqueles que sofrem da doença...” (linhas 10 e 11) 

 

12. A palavra “cônjuge” (linha 17) é acentuada pela mesma regra da palavra: 

A) “Há” (linha 2) 

B) “clínico” (linha 6) 

C) “difícil” (linha 10) 

D) “têm” (linha 16) 

 

13. No contexto em que está inserido, o verbo “têm” possui a seguinte regência: 

A) Verbo intransitivo. 

B) Verbo transitivo direto. 

C) Verbo transitivo indireto. 

D) Verbo transitivo direto e indireto. 

 

14. Sobre o emprego no Texto do acento grave indicador de crase, assinale a alternativa correta: 

A) A crase não foi empregada (acarretando erro) em uma situação do Texto. 

B) A crase não foi empregada (acarretando erro) em duas situações do Texto. 

C) A crase não foi empregada (acarretando erro) em três situações do Texto. 

D) Não há nenhuma situação no Texto em que a crase deveria ter sido empregada. 
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15. As vírgulas que isolam a expressão “entretanto” (linha 2) foram empregadas para: 

A) Isolar uma conjunção adversativa. 

B) Isolar o vocativo. 

C) Isolar uma oração coordenada. 

D) Isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

16. De acordo com a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste – SC, assinale a alternativa incorreta:  

A) Ao Prefeito, como chefe da administração compete dar cumprimento das deliberações da 

Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo 

com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas 

orçamentárias. 

B) O Prefeito não será julgado, pela prática de crimes de responsabilidade, perante o Tribunal de 

Justiça do Estado. 

C) Os secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o Prefeito pelos atos que 

assinarem, ordenarem ou praticarem. 

D) Os auxiliares diretos do Prefeito apresentarão declaração de bens no ato da posse e no término 

do exercício do cargo, que constará dos arquivos da Prefeitura. 

 

17. Segundo a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste – SC, são de competência do Município os impostos 

sobre: 

I - Propriedade predial e territorial urbana; 

II - Transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 

aquisição; 

III - Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. 

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. 

 

18. Com base na notícia a seguir e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A fabricante de automóveis multinacional ________________ anuncia fechamento de fábrica de São Bernardo 

e saída do mercado de caminhões da América do Sul.” 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 21 de fevereiro de 2019) 

A) General Motors.  

B) Volkswagen.  

C) Fiat.  

D) Ford.  
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19. Turistas brasileiros retidos na Venezuela atravessam fronteira e retornam após negociação. 

Negociação foi intermediada pelo Itamaraty. 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 25 de fevereiro de 2019) 

Em relação ao Itamaraty, analise:  

I - É o órgão do Poder Executivo responsável pela política externa e pelas relações internacionais 

do Brasil, nos planos bilateral, regional e multilateral; 

II - O Itamaraty assessora o Presidente da República na formulação da política exterior do Brasil e 

na execução das relações diplomáticas com Estados e organismos internacionais; 

III - Organiza as visitas oficiais ao Brasil de Chefes de Estado e de Governo e demais altas 

autoridades estrangeiras, bem como prepara e operacionaliza as visitas do Presidente da República, do 

Vice-Presidente da República e do Ministro das Relações Exteriores a outros países. 

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. 

 

20. São atitudes corretas para prevenção de incêndio no ambiente de trabalho, exceto: 

A) Deixe produtos inflamáveis em locais onde não haja fonte de calor.  

B) Fique atento os locais certos e permitidos para fumar.  

C) Conserve sempre as caixas de incêndios em perfeitas condições de uso e somente as utilize em 

caso de incêndio. 

D) Procure sobrecarregar as tomadas para que haja curto-circuito.  

 

 

 


