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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Iporã do Oeste 
Edital de Processo Seletivo nº 005/2019 

___________________________________________________________________ 

 

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. Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos 

sejam capazes de desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em 

suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, 

para: 

A) Agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. 

B) Contribuir ativamente para a melhoria do meio ambiente. 

C) Agir com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. 

D) Utilizar o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua adequação. 

 

02. Na educação contemporânea, o ensino de Ciências Naturais é uma das áreas em que se pode 

reconstruir a relação ser humano/natureza em outros termos, contribuindo para o desenvolvimento 

de: 

A) Uma consciência social e planetária. 

B) Interesses políticos e econômicos. 

C) Desenvolvimento científico. 

D) Uma herança biológica quanto às condições culturais, sociais e afetivas. 

 

03. Com relação às Ciências Naturais e a Tecnologia, considere a alternativa incorreta: 

A) Ciência e Tecnologia são heranças culturais; conhecimento e recriação da natureza.  

B) Ao lado da mitologia, das artes e da linguagem, a tecnologia é um traço fundamental do 

desenvolvimento humano. 

C) Atualmente, em meio à industrialização intensa e à urbanização concentrada, também 

potenciada pelos conhecimentos científicos e tecnológicos, conta-se com a pílula 

anticoncepcional, com a sofisticação da medicina científica das tomografias computadorizadas e 

com a enorme difusão da teleinformática. 

D) As Ciências Naturais, em seu conjunto, incluindo inúmeros ramos da Astronomia, da Biologia, da 

Física, da Química e das Geociências, estudam diferentes conjuntos de fenômenos naturais e 

geram representações do mundo ao buscar compreensão sobre o Universo, o espaço, o tempo, a 

matéria, o ser humano, a vida, seus processos e transformações. 

 

04. Na história das Ciências são notáveis as novas teorias, especialmente a partir do século XVI, quando 

começa a surgir a Ciência Moderna, cujos resultados ampliam as relações entre Ciência e Tecnologia. A 

Ciência Moderna se inicia com os trabalhos de Copérnico, Kepler e Galileu (séculos XVI e XVII) na: 

A) Astronomia. 

B) Física Quântica. 

C) Botânica. 

D) Geociência. 

 

05. O interesse e a curiosidade dos estudantes pela natureza, pela Ciência pela Tecnologia e pela 

realidade local e universal, conhecidos também pelos meios de comunicação, favorecem o envolvimento 
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e o clima de interação que precisa haver para o sucesso das atividades, pois neles encontram mais 

facilmente significado. Trata-se, portanto, de: 

A) Temas que devam ser flexíveis o suficiente para abrigar a curiosidade e as dúvidas dos 

estudantes, proporcionando a sistematização dos diferentes conteúdos e seu desenvolvimento 

histórico, conforme as características e necessidades das classes de alunos, nos diferentes ciclos. 

B) Construir explicações, mediado pela interação com o professor e outros estudantes e pelos 

instrumentos culturais próprios do conhecimento científico. 

C) Organizar atividades interessantes que permitam a exploração e a sistematização de 

conhecimentos compatíveis ao nível de desenvolvimento intelectual dos estudantes, em 

diferentes momentos do desenvolvimento. 

D) Que o professor tenha claro que o ensino de Ciências Naturais não se resume na apresentação 

de definições científicas, como em muitos livros didáticos, em geral fora do alcance da 

compreensão dos alunos. 

 

06. De acordo com o Ministério da Educação: “O ensino de ___________________ só é possível pelo trabalho 

com diferentes temas de Ciências Naturais, que serão investigados de formas distintas, com atenção para 

aqueles que permitem ampliar a compreensão da realidade local. Certos temas podem ser objeto de 

observações diretas e/ou experimentação, outros poderão ser investigados por meio de entrevista ou 

pesquisa de opinião, e assim por diante.” 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto: 

A) Pesquisas. 

B) Organização de informações. 

C) Solução de problemas. 

D) Procedimentos. 

 

07. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE), a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. A educação escolar deverá vincular-se: 

A) À igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

B) Ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

C) Ao mundo do trabalho e à prática social. 

D) Ao respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

 

08. Sobre os princípios para o ensino, descritos pela LDBE, deve-se promover a valorização da: 

A) Garantia de padrão de qualidade. 

B) Experiência extraescolar. 

C) Gestão democrática. 

D) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

 

09. Sobre a “Didática” como ciência, podemos dizer que seu objeto de estudo: 

A) É o caráter científico, tecnológico e artístico. 

B) É a integração da cultura para intervir melhorando. 

C) São os processos de ensino-aprendizagem nos contextos educativos. 

D) É a realização tanto da teoria para a prática como vice-versa. 
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10. Com relação à didática, considere os itens a seguir: 

I. Se preocupa com o como ensinar, ou seja, com métodos e técnicas, julgamos importante, antes de 

estudá-los, refletir sobre o seu fundamento, sobre as razões do seu emprego e sobre os fatores que intervêm 

em sua aplicação; 

II. Consiste na formação pedagógica do professor na prática reflexiva, tendo como apoio a teoria que 

informa, conflita e ressignifica a prática, criando novos elementos para aprimorar a teoria; 

III. É a disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino, 

tendo em vista finalidades educacionais que são sempre sociais; ela se fundamenta na Metodologia, sendo 

assim uma disciplina metodológica. 

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. 

 

11. Ao adolescente trabalhador, além das medidas cabíveis pelo estado, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) discorre especificamente que o Estado deve assegurar: 

A) Atendimento educacional especializado. 

B) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

C) Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

D) Oferta de ensino noturno regular. 

 

12. Utilizando como critério a posição que adotam em relação aos condicionantes sociopolíticos da 

escola, as tendências pedagógicas foram classificadas em liberais e progressistas, a saber: 

I. Renovada não diretiva; 

II. Libertária; 

III. Renovada progressivista; 

IV. Crítico-social dos conteúdos. 

Sobre os itens acima é correto afirmar que: 

A) I e II são tendências pedagógicas liberais; III e IV são tendências pedagógicas progressistas. 

B) II e III são tendências pedagógicas liberais; I e IV são tendências pedagógicas progressistas. 

C) I e IV são tendências pedagógicas liberais; II e III são tendências pedagógicas progressistas. 

D) I e III são tendências pedagógicas liberais; II e IV são tendências pedagógicas progressistas. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise as afirmações abaixo: 

I. O verbo apresenta variações de número, de pessoa, de modo, de tempo, de grau e de perífrase; 

II. Chamam-se modos as diferentes formas que toma o verbo para indicar a atitude da pessoa que fala 

em relação ao fato que enuncia. Há três modos em português: indicativo, subjuntivo e imperativo; 

III. Tempo é a variação que indica o momento em que se da o fato expresso pelo verbo. Há três tempos 

em português: presente, pretérito e futuro; 
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IV. Quanto à flexão o verbo pode ser regular, irregular, defectivo e abundante. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta encontro vocálico: 

A) Deixa. 

B) Tudo. 

C) Pulso. 

D) Arrebentar. 

 

15. Analise a frase abaixo: 

“Você está agindo igual à sua mãe.” 

O termo destacado é um: 

A) Ditongo decrescente. 

B) Ditongo crescente. 

C) Tritongo. 

D) Hiato. 

 

16. Analise a tirinha a seguir: 

 
 

A expressão “OH!” presente no segundo quadrinho representa: 

A) Uma interjeição. 

B) Um vocativo. 

C) Uma onomatopeia. 

D) Uma aliteração. 

 

17. Julgue as informações a seguir: 

(__) - “Insisti no oferecimento da madeira, e ele estremeceu.” É uma oração coordenada sindética aditiva; 

(__) - “Estava frio, mas ela não o sentia”. É uma oração coordenada sindética adversativa; 

(__) - “Ou me engano muito ou a égua manqueja.”. É uma oração coordenada sindética alternativa; 
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(__) - “Eh, camarada, espere um pouco, que isto acaba-se já.”. É uma oração coordenada sindética 

conclusiva. 

Sobre as proposições acima, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

A) V – V – V – F. 

B) V – V – V – V. 

C) F – V – F – V. 

D) V – V – F – F. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa que traz a sequência correta, de cima 

para baixo. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Iporã do Oeste/SC, compete ao Município, no 

exercício de sua autonomia, prover o que é de interesse local e o bem-estar de sua população, dentre 

outras, as seguintes atribuições: 

(__) - Conceder e permitir os serviços públicos locais e os que lhe sejam concernentes; 

(__) - Organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico de seus servidores; 

(__) - Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento dos ascensores e dispor sobre a prevenção 

de incêndios; 

(__) - Estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributo. 

A) V – V – V – F.  

B) F – V – F – V. 

C) V – F – V – F. 

D) V – V – F – F. 

 

19. Em relação à Região Sul do Brasil, analise: 

I. É a segunda menor região em extensão territorial; 

II. É composta por quatro estados;  

III. É a única parte do país que localiza-se quase inteiramente na região temperada (com exceção ao 

extremo norte do Paraná). 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas o item III está correto. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

20. “Os médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos poderão pedir residência ao Brasil. 

Se os documentos estiverem de acordo, a autorização pode sair em aproximadamente um mês após o 

pedido. A estimativa é que dois mil cubanos tenham ficado no país após o fim da participação de Cuba no 

programa.” 
(Fonte adaptada: http://www.brasil.gov.br/noticias/>acesso em 31 de julho de 2019) 

Com base na notícia acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o 

pedido pode ser feito em qualquer unidade da: 

A) Sociedade de Imigração.  

B) Defesa Civil.  
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C) Organização das Nações Unidas.  

D) Polícia Federal.  

 

 

 


