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Prefeitura Municipal de Descanso – SC
Caderno de Provas
Edital de Processo Seletivo nº 003/2015

Prova: Conhecimento Especifico
Português
Matemática
Prova para provimento do cargo de
PROFESSOR DE CIÊNCIAS – NÃO HABILITADO

TIPO DE PROVA: 01

INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•
•

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de material transparente.
Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas.
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.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:
•

•
•

Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder,
conforme ao lado demonstrado.
Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA.
Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): →

ATENÇÃO:
•
•
•
•
•

As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de
sua prova e/ou questões.
É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
A prova terá duração de 02h30mim, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do
CARTÃO DE RESPOSTA.
A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
01. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - Garantia de padrão de qualidade.
II - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
A) Apenas I está correto.
B) Apenas II está correto.
C) Ambos estão corretos.
D) Ambos estão incorretos.

02. A Cólera é causada por:
A) Platelmintos.
B) Bactérias.
C) Algas.
D) Vírus.

03. Como denominamos as flores que apresentam órgãos reprodutores de apenas um dos sexos
(masculino ou feminino)?
A) Monóica.
B) Andróginas.
C) Dióica.
D) Hermafroditas.

04. São doenças causadas por protozoários, exceto:
A) Tricomoníase.
B) Botulismo.
C) Giardíase.
D) Chagas.

05. O parasito que parasita outro parasito, é denominado de:
A) Hipoparasito.
B) Ectoparasito.
C) Poliparasito.
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D) Hiperparasito.

06. Quantas patas o escorpião possui?
A) 6.
B) 8.
C) 10.
D) 12.

07. O direito à liberdade da criança e adolescente compreende o seguinte aspecto:
A) Crença e culto religioso, desde que prosélista.
B) Brincar, praticar esportes e divertir-se, desde que com moderação.
C) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, não ressalvadas as restrições
legais.
D) Opinião e expressão.

08. Pinheiros e as sequoias são exemplos de plantas de qual grupo?
A) Pteridófitas.
B) Angiospermas.
C) Briófitas.
D) Gimnospermas.

09. A circulação é observada primeiramente em qual Reino?
A) Cnidários.
B) Anelídeos.
C) Moluscos.
D) Nematoides.

10. As minhocas são indivíduos do filo:
A) Nematelmintos.
B) Platelmintos.
C) Poríferos.
D) Anelídeos.

4

11. São solos jovens, pouco desenvolvidos e de pequena espessura:
A) Regossolos.
B) Podzólicos.
C) Litossolos.
D) Latossolos.

12. Qual a principal característica dos mamíferos?
A) Presença de glândulas mamárias.
B) Presença de pelos.
C) Presença de sistema circulatório fechado.
D) Sistema circulatório completo.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS
13. É sinônimo de “Recôndito”:
A) Visível.
B) Exterior.
C) Recanto.
D) Conhecido.
14. Num canto do cômodo via-se um grupo de estudantes.
O verbo sublinhado está na voz:
A) Voz reflexiva.
B) Passiva Pronominal.
C) Voz passiva pronominal.
D) Voz passiva analítica.
15. Em qual das alternativas a frase está corretamente grafada:
A) Recebeu um estraordinário essedente de material têstil.
B) Recebeu um estraordinário esedente de material têxtil.
C) Recebeu um extraordinário ecedente de material têstil.
D) Recebeu um extraordinário excedente de material têxtil.
16. É incorreto quanto ao uso da crase:
A) Entregue isso à duas mulheres.
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B) Entregue isso às duas jovens.
C) Diz respeito às três últimas semanas.
D) O professor se referiu às betuláceas na última aula.
17. São, respectivamente, exemplos de numeral ordinal e numeral fracionário:
A) Sessenta – sexagésimo.
B) Meio – Duplo.
C) Décimo nono – Dezenove avos.
D) Um – Primeiro.
QUESTÕES DE MATEMÁTICA
18. Qual o próximo termo da seguinte P.A (4, 16, 64, 256,1024, ....)
A) 2048
B) 3072
C) 4096
D) 5120

19. Transforme 0,03km³ em m³.
A) 30.000 m³
B) 300.000 m³
C) 3.000.000 m³
D) 30.000.000m³

20. Calcule
A) a
B) b
C) 1
D) 0

.

