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TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PI
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO
CIÊNCIAS
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 30 (trinta) questõesda Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
Conhec. Específicos
Conhec.Pedagógicos
10
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15

A
A

A
B

C
D
A
C

B
C

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

B

D

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09.Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.barras2018@gmail.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
01) A assertiva em que a oração subordinada
substantiva está indevidamente classificada é:
(A) Desejamos apenas isto: QUE VOCÊ VOLTE.
(apositiva)
(B) Desejamos QUE VOCÊ VOLTE. (objetiva indireta)
(C) É necessário QUE VOCÊ VOLTE. (subjetiva)
(D) Temos necessidade DE QUE VOCÊ VOLTE.
(completiva nominal)
02) A assertiva que contempla uma oração do tipo
subordinada adjetiva é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Dir-se-ia QUE ELE ESTAVA CEGO.
O professor gosta dos alunos QUE ESTUDAM.
Parece QUE A SITUAÇÃO MELHOROU.
Sabe-se QUE ELE É RICO.

03) Assinale
a
alternativa
que
NÃO
esteja
completamente nos padrões da Norma Culta da
língua:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aborígine, Cumeeira e Desperdício.
Displicência, Influis e Lacrimogêneo.
Merceeiro, Metereologia e Prazerosamente.
Privilegio, Ruborizado e Superstição.

04) Em relação aos morfemas é correto afirmar,
EXCETO:
(A) Desinências verbais são morfemas acrescentados
ao radical de um verbo.
(B) Prefixo é o elemento colocado antes do radical de
uma palavra com a finalidade de acrescentar a
ela um sentido.
(C) Radical é aparte que contém o significado da
palavra.
(D) Vogal temática é aquela que se junta ao radical
de um verbo com a finalidade de mudar-lhe o
sentido.
05) Leia com atenção o quadrinho abaixo:

Frases dos balões:
– Governo eleva salário mínimo para R$ 622,73.
– Esses setenta e três centavos é só pra gozar com a
nossa cara!
Na fala do telespectador percebemos um erro de:
(A) Concordância verbal.
(B) Ortoépia.
(C) Prosódia.
(D) Vício de linguagem: gerundismo.
06) No
processo
de
derivação,
INCORRETAMENTE exemplificado:

está

(A) Derivação parassintética: alistar, envergonhar,
enegrecer.
(B) Derivação por prefixação: supersônico, préhistória, refresco.
(C) Derivação por sufixação: dentista, jogador,
boiada.
(D) Derivação
regressiva:
sapataria,
realizar,
desligar.
07) No trecho abaixo percebemos características do
gênero textual:
“Olívia era atraente, tinha uns olhos quentes, uma
boca vermelha, de lábios cheios.”
Érico Veríssimo, Olhai os lírios do campo.
(A)
(B)
(C)
(D)

Descritivo.
Dissertativo argumentativo.
Dramático.
Épico.

08) Pela análise mórfica dos termos em destaque
abaixo, é INCORRETO afirmar:
Nós o DETIVEMOS quando tentou quebrar a
CAFETEIRA.
(A) Cafeteira:
substantivo
comum,
concreto,
feminino, singular, derivado, formado por
sufixação.
(B) Cafeteira:
substantivo
simples,
concreto,
feminino, singular, derivado, formado por
derivação parassintética.
(C) Detivemos: voz ativa, formado por prefixação
(de+ter). Radical: tiv; prefixo: de; vogal
temática: e; desinência número-pessoal: mos.
(D) Detivemos: Primeira pessoa do plural do pretérito
perfeito simples do indicativo do verbo irregular
da segunda conjugação deter.

http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br
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09) Possui a mesma classificação quanto ao tipo de
oração coordenada sindética que a da oração em
destaque abaixo, a assertiva:
Não senti fome nem sede.
(A) Ela passou duas horas embaixo dos escombros e
foi salva.
(B) O brasileiro adia, logo existe. (Paulo Mendes
Campos)
(C) Ou rezava em voz alta ou morria de medo.
(D) Se desmorono ou se edifico. (Cecília Meireles)
10) Temos uma oração indevidamente classificada
em:
(A) Não se sabia SE ELA VINHA. (oração subordinada
substantiva subjetiva)
(B) Peço QUE DESISTAS. (oração subordinada
substantiva objetiva direta)
(C) Peço-lhes QUE VOLTEM AMANHÃ. (oração
subordinada reduzida)
(D) Pedi
QUE
TIVESSEM
CALMA.
(oração
subordinada)

LDB/FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
QUESTÕES DE 11A 15
11) Os currículos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio devem ter base
nacional comum, a ser complementada, em cada
sistema de ensino e em cada estabelecimento
escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos. Dessa forma e INCORRETO afirmar
em:
(A) Os currículos a que se refere o caput devem
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua
portuguesa e da matemática, o conhecimento do
mundo físico e natural e da realidade social e
política, especialmente do Brasil.
(B) O ensino da arte, especialmente em suas
expressões regionais, constituirá componente
curricular facultativo nos diversos níveis da
educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos.
(C) O ensino da história do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias
para
a
formação
do
povo
brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana e
europeia.
(D) Na parte diversificada do currículo será incluído,
obrigatoriamente, a partir da quinta série, o
ensino de pelo menos uma língua estrangeira
moderna, cuja escolha ficará a cargo da
comunidade escolar, dentro das possibilidades da
instituição.
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12) A educação escolar compõe-se de EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Educação infantil,
Ensino fundamental e ensino médio;
Educação superior;
Curso técnico profissionalizante;

13) De acordo com a
corretamente que:

LDB

podemos

destacar

(A) Os municípios incumbir-se-ão de: organizar,
manter e desenvolver os órgãos e instituições
oficiais dos seus sistemas de ensino, integrandoos às políticas e planos educacionais da União e
dos estados;
(B) Exercer ação redistributiva em relação às
finanças estudantis;
(C) Baixar normas complementares para o estado;
(D) Autorizar,
credenciar
e
supervisionar
os
estabelecimentos do seu sistema do município;
14) Os objetivos educacionais tem pelo menos três
referências para sua formulação:
I. Os valores e idéias – proclamados na legislação
da classe dominante.
II. Os conteúdos básicos da ciências – prática social
da humanidade;
III. As necessidades e expectativas de formação
cultural exigidas pela produção majoritária da
população majoritária da sociedade;
IV. O sistema escolar – finalidade educativa
determinada pela classe minoritária;
Esta correta a alternativa:
(A) II,III,IV;
(B) II,IV;
(C) III,IV;
(D) I,II,III;
15) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem
o primeiro nível de concretização curricular. São
uma
referência
nacional
para
o
ensino
fundamental; estabelecem uma meta educacional
para a qual devem convergir as ações políticas do
Ministério da Educação e do Desporto, tais como
os projetos ligados à sua competência na
formação inicial e continuada de professores, à
análise e compra de livros e outros materiais
didáticos e à avaliação nacional. Sendo que o
mesmo tem a função de:
(A) Têm como função subsidiar a elaboração ou a
revisão curricular dos Estados e Municípios,
dialogando com as propostas e experiências já
existentes, incentivando a discussão pedagógica
interna das escolas e a elaboração de projetos
educativos, assim como servir de material de
reflexão para a prática de professores.
(B) Devem ser vistos como materiais que subsidiarão
a escola na constituição de sua proposta
educacional mais geral, num processo de
interlocução em que se compartilham e
explicitam os valores e propósitos que orientam o
trabalho educacional que se quer desenvolver e o
estabelecimento do currículo capaz de atender às
reais necessidades dos alunos.
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(C) Realizar a programação das atividades de ensino
e aprendizagem na sala de aula. quando o
professor, segundo as metas estabelecidas na
fase
de
concretização anterior,
faz
sua
programação,
adequando-a
àquele
grupo
específico de alunos.
(D) Todas as alternativas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÕES DE 16A 30
16) No coração humano, a válvula bicúspide se
localiza:
(A)
(B)
(C)
(D)

Entre
Entre
Entre
Entre

átrio direito e esquerdo.
ventrículo direito e esquerdo.
átrio esquerdo e ventrículo esquerdo.
átrio direito e o ventrículo direito.

Amido e glicogênio.
Amido e lactose.
Glicogênio e glicose.
Lactose e maltose.

18) Com a teoria da evolução é possível explicar
como os seres vivos se transformam, se adaptam
ao ambiente em que vivem e origina novas
espécies. Um de seus mecanismos é o isolamento
reprodutivo, podendo ser pré-zigóticos e pószigóticos.
Das alternativas abaixo assinale a que pertence ao
mecanismo pós-zigótico.
(A) Inviabilidade do hibrido.
(B) Isolamento estacional.
(C) Inviabilidade gamético.
(D) Isolamento ecológico.
19) Sobre cadeias
afirmar que:

e

teias alimentares

pode

se

A eliminação de um dos componentes da teia
alimentar não causa desequilíbrio na cadeia.
(B) A pirâmide de energia possui vértice para cima
devido à perda de energia que ocorre em cada
nível da cadeia.
(C) Um ecossistema é fechado com relação à energia
e aberto com relação a matéria.
(D) A produtividade primaria é a quantidade de
matéria orgânica produzida pelos consumidores
primários.
(A)
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assinale

a

alternativa

Luzes de cores diferentes, com diferentes
comprimentos de onda, influem igualmente no
processo fotossintético.
(B) Em condições de baixa luminosidade, os
cloroplastos
tendem
a
produzir
grandes
quantidades de açucares.
(C) No ambiente natural, em condições ideais de
luminosidade e temperatura, o CO2é fator
limitante do processo de fotossíntese.
(D) Temperaturas superiores a 45°C estimulam o
aumento da taxa de fotossíntese em plantas
mantidas em condições ideais de luminosidade e
concentração de gas carbônico.
(A)

21) A síntese de proteínas é um dos processos
metabólico mais importante, que ocorre em nível
celular. Sobre esse processo assinale o
INCORRETO.
Dele participam três moléculas de RNA: o
ribossômico, o mensageiro e o transportador.
(B) O RNA transportador tem como função levar as
proteínas
produzidas
no
núcleo
para
o
citoplasma.
(C) Existem códons específicos para conclui-lo.
(D) A ordem dos aminoácidos na proteína formada
dá-se em função da sequencia de bases
nitrogenadas, presente no RNA mensageiro.
(A)

17) São exemplos de polissacarídeos:
(A)
(B)
(C)
(D)

20) Sobre
fotossíntese
CORRETA.

22) Qual a fase da mitose que
individualização dos cromossomos?
(A)
(B)
(C)
(D)

ocorre

a

Anáfase.
Prófase.
Metáfase.
Telófase.

23) Sobre gametogênese masculina pode se afirmar
que:
O homem antes da puberdade possui um número
suficiente de espermatozoides capacitados para a
fecundação.
(B) A espermatogênese é independente de qualquer
ação hormonal.
(C) O
recém-nascido
apresenta
nos
túbulos
seminíferos
pequena
quantidade
de
espermatozoides.
(D) Ela se passa nos testículos, onde ocorre a
espermiogênese.
(A)
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24) No desenvolvimento embrionário, o tipo de
segmentação depende, entre outros fatores, da
quantidade de vitelo acumulado no ovo. Em
relação á quantidade e á distribuição de vitelo
existente nos ovos telolécitos, assinale a
alternativa correta.
Apresenta quantidade de vitelo intermediaria com
a dos ovos oligolécitos e concentra mais vitelo no
polo vegetal que no polo animal, segmentação
total e desigual.
(B) Possui pouco vitelo sua segmentação é total e
igual e origina uma mórula com blastômeros de
tamanhos aproximadamente iguais.
(C) O núcleo e o citoplasma formam uma pequena
gota
sobre
uma
quantidade
de
vitelo,
segmentação parcial e discoidal.
(D) O vitelo ocupa a região central da célula e não se
divide, segmentação meroblástica e superficial.
(A)

29) Lei as características a baixo sobre determinado
verme.
I. As larvas são transmitidas pela picada de
mosquito do gênero Wuchereriabancrofti.
II. As larvas atingem o sangue e os vasos linfáticos;
III. Quando adultas acumulam-se na região atingida
e ocorrem hipertrofia e deformações.
Assinale a alternativa que correspondem a doença do
verme descrito a cima.
(A) Filariose linfática.
(B) Oncorcercose.
(C) Esquistossomose.
(D) Cestoda.
30) Com relação ao filo Mollusca, é correto afirmar
que:
Apresenta sistema digestivo incompleto, de
forma que a digestão é processada através de
uma bolsa enzimática.
(B) Apresentam simetria bilateral, diblásticos e
acelomados, e dividido em duas partes, cabeça e
pé.
(C) Em geral, a circulação é aberta; nos cefalópodes
é fechada.
(D) A excreção é feita através dos túbulos de
Malpighi e de glândulas localizadas na base dos
pés.
(A)

25) Os centríolos são organelas responsáveis pela
formação dos cílios e flagelos, que é composto
por arranjos de micro túbulos em número de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Nove grupos de três micros túbulos.
Oito grupos de três micros túbulos.
Seis grupos de três micros túbulos.
Quatro grupos de quatros micros túbulos.

26) Na superfície do neurônio ocorrem alterações
elétricas quando estimulados, isso se deve a
entrada de:
(A)
(B)
(C)
(D)

K+ e saída de Na+.
Na+ e saída de K+.
Ca++ e saída de K+.
K+ e saída de Ca++.

27) Assinale a alternativa que
doenças causadas por vírus.
(A)
(B)
(C)
(D)

contenha

apenas

Gripe, dengue e poliomielite.
Aids, tricomoníase e pneumonia.
Lepra, tétano e giardíase.
Pneumonia, tétano e tuberculose.

28) Sobre os organismos que pertencem ao reino
Fungi, assinale o INCORRETO.
O material nutritivo de reserva é o glicogênio.
Nutrem-se por digestão extracorpórea, isto é,
liberam enzimas digestivas no ambiente, que
fragmentam macromoléculas em moléculas em
moléculas menores, permitindo sua absorção
pelo organismo.
(C) Reproduzem-se, apenas assexuadamente por
meio de esporos, formados em estruturas
denominadas esporângios, ascos e basídios.
(D) Alguns fungos são utilizados na obtenção de
medicamentos.
(A)
(B)
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