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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 

PROVA TEÓRICA PROCESSO SELETIVO Nº.004/2020 
Professor de Ciências 

NOME CANDIDATO:_____________________________________________ 
 

Língua Portuguesa 

Questão 1.  

Assinale a alternativa CORRETA quanto à 
concordância verbal: 
a.  Vão fazer dois meses que ele partiu. 
b.  Vossa Excelência podeis fazer a 
gentileza de emitir vossa opinião? 
c. Haviam pessoas perdidas na hora do 
início da prova. 
d. Fui eu que resolvi o problema. 
 
Questão 2. 
 Assinale a alternativa CORRETA quanto à 
separação silábica: 
a.  U-ru-gu-ai ; le-i-te; p-neu. 
b.  sa-í-da; e-di-fí-cio; es-bar-rar. 
c.  ma-de-i-ra; sa-ú-de; a-ssa-do. 
d. na-sci-men-to; es-pi-an-do; cre-scer. 
 
Questão 3. 

Assinale a alternativa em que TODAS as 
palavras estão CORRETAMENTE escritas: 
a.catequizar – enxada – encharcar. 
b.  faicha – mexilhão – agilisar. 
c.  pesquisar – enchame – flecha. 
d. sintetisar – chamar – realizar. 
 
Questão 4.  
Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE o significado da palavra 
RATIFICAR: 
a.  corrigir. 
b.  confirmar. 
c.  cobrar. 
d.  emendar. 
 
 
 

Questão 5. 
Assinale a alternativa que indique 
CORRETAMENTE a sequência do uso dos 
PORQUÊS nas frases: 
“- __________ me julgas tão mal? 
- ____________ tenho minhas razões. 
- E não declaras __________? 
- Nem eu sei o ___________”. 
a.  Por quê; porque; por que; porquê. 
b. Por que; porquê; porque; por quê. 
c. Porque; por que; por quê; porquê. 
d. Por que; porque, por quê; porquê. 
 

Questão 6. 

 Leia a história em quadrinhos e marque a 

alternativa correta: 

 
 

No último balãozinho, a resposta do pai de 
Calvin se encontra destacada porque ele: 
a. não está preocupado com as colocações 
do filho. 
b. é impaciente com as artimanhas de 
Calvin. 
c. não acredita na demonstração de afeto do 
filho. 
d. fica sem reação diante das colocações do 
filho. 
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Legislação Educacional 
 
Questão 7. 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases do 
Ensino Nacional, qual o tempo de duração do 
ensino fundamental obrigatório?  
a. 7 anos.  
b. 8 anos.  
c) 9 anos.  
d. 10 anos. 
 
Questão 8. 

Os currículos da educação infantil, do 
ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter ________________, 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.  

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna do trecho acima.  
a. base nacional comum  
b. base municipal comum 
c. parâmetro nacional comum  
d. parâmetro estadual comum 
 
Questão 9. 
Qual das alternativas abaixo NÃO faz parte 
das competências exigidas na nova Base 
Nacional Curricular Comum?  
a. Trabalho e projeto de vida. 
b.Autogestão e conduta.  
c. Conhecimento.  
d.) Cultura Digital 
 
Questão 10. 
 

A respeito do art. 13 da Lei 9.394/96, 
que trata das incumbências do Professor, 
assinale os itens abaixo:  
II. Elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino.  
III. Zelar pela aprendizagem dos alunos.  
IV. Estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento.  

V. Ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional.  
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a. I, II, III, IV, V.  
b. Apenas I, III e IV.  
c. Apenas I, II. 
d. Apenas II, III e IV.  
 
Questão 11. 
 
 Segundo a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. Assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
a. É assegurado atendimento educacional, 
durante o período de internação, ao aluno 
da educação básica internado para 
tratamento de saúde em regime hospitalar 
ou domiciliar por tempo prolongado, 
conforme dispuser o Poder Público em 
regulamento, na esfera de sua 
competência federativa. 
 b. O acesso ao ensino fundamental é direito 
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 
grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou 
outra legalmente constituída, e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o Poder Público 
para exigi-lo.  
c. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores, a partir dos sete 

anos de idade, no ensino fundamental.  
d. Nenhuma das alternativas. 
  
Questão 12. 

Conforme a Lei de Diretrizes e Base 
da Educação Nacional, Art. 26-A. Nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e 
de ensino médio, públicos e privados, torna-
se obrigatório o estudo da história e cultura 
afrobrasileira e indígena.  

 Assinale a alternativa CORRETA que 
completa o § 1º O conteúdo programático a 
que se refere este artigo incluirá diversos 
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aspectos da história e da cultura que 
caracterizam: 

 
 a.  a difusão de valores fundamentais 

ao interesse social, aos direitos e deveres 
dos cidadãos, de respeito ao bem comum e 
à ordem democrática e consideração das 
condições de escolaridade dos alunos em 
cada estabelecimento.  

 
 b. o desenvolvimento da capacidade 

de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo e a compreensão do ambiente 
natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que 
se fundamenta a sociedade. 

 
 c. a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos 
étnicos, tais como o estudo da história da 
África e dos africanos, a luta dos negros 
e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o 
negro e o índio na formação da sociedade 
nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à 
história do Brasil.  

 
d. Nenhuma das alternativas 

 
Conhecimentos Gerais 
 
Questão 13 

QQuuaall  aa  lleeii  qquuee  ddiissppõõee  ddoo  qquuaaddrroo  ddee  ccaarrggoo  ee  

ffuunnççõõeess  ((ppllaannoo  ddee  ccaarrrreeiirraa  ddoo  qquuaaddrroo  ggeerraall))  

ddoo  ffuunncciioonnaalliissmmoo  mmuunniicciippaall  ddee  BBooaa  VViissttaa  ddoo  

CCaaddeeaaddoo??  

  

      aa..LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  nnºº  001111//22000033..  

      bb..LLeeii  OOrrggâânniiccaa  MMuunniicciippaall..  

      cc..CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall 

      dd..LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  nnºº  001100//22000033..  
 
 
 
 
 

 
 
Questão 14.  
Conforme os dados do IBGE de 2010, o 
município de Boa Vista do Cadeado tem 
_____ habitantes: 
a.2441 
b.2523 
c.2325 
d.2720 
 
Questão 15. 
 
De acordo com a Lei Complementar 
nº.011/2003 qual é a carga horária do 
professor conforme o artigo 26 e 27: 

a. O regime normal mínimo de trabalho 
dos profissionais da educação, com atuação 
na Educação Infantil, Ensino  Fundamental  e 
Ensino Médio será de 20 horas semanais 
sendo que quinze por cento dessa carga 
horária fica reservada para horas atividades. 

b. O regime normal mínimo de 
trabalho dos profissionais da educação, 
com atuação na Educação Infantil, Ensino  
Fundamental  e Ensino Médio será de 20 
horas semanais sendo que vinte por cento 
dessa carga horária fica reservada para 
horas atividades. 

c. O regime normal mínimo de trabalho 
dos profissionais da educação, com atuação 
na Educação Infantil, Ensino  Fundamental  e 
Ensino Médio será de 20 horas semanais 
sendo que trinta por cento dessa carga 
horária fica reservada para horas atividades. 

d. O regime normal mínimo de trabalho 
dos profissionais da educação, com atuação 
na Educação Infantil, Ensino  Fundamental  e 
Ensino Médio será de 20 horas semanais 
sendo que vinte e cinco por cento dessa 
carga horária fica reservada para horas 
atividades. 
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Questão 16 
Assinale a alternativa CORRETA que 
indica a data de comemoração da 
emancipação do Município de Boa Vista do 
Cadeado: 
a.  20 de Maio. 
b.  16 de Abril. 
c.  15 de Março. 
d.  6 de Novembro 

 
 
Questão 17: 
 
Conforme a Lei Municipal nº.052/2001, são 
distritos de Boa Vista do Cadeado: 
 
a. Boa Vista ( Sede), Cadeado, Faxinal, 

Ponte Queimada, Capela, Rincão Santa 

Catarina, Formigueiro e Rincão do Tigre e 

Esquina Bronzato. 

b. Cadeado, Capela, Formigueiro, Faxinal e 

Rincão do Tigre, 

c. Boa Vista (Sede), Cadeado, Faxinal, 

Ponte Queimada, Capela, Formigueiro e 

Rincão do Tigre. 

d. Boa Vista ( Sede), Cadeado, Faxinal, 

Ponte Queimada, Capela, Esquina Bronzato, 

Formigueiro e Rincão do Tigre. 

 
Questão 18. 
 
Em relação à poluição atmosférica, podemos 
dizer que um dos poluentes mais perigosos 
para os habitantes das grandes metrópoles é 

o ______________. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a. Gás Ozônio. 
b. Hidrocarboneto. 
c.  Monóxido de Enxofre. 
d.  Monóxido de carbono. 
 
 
 

 
 
Questão 19. 
 
Região dilatada localizada na parte anterior 
do trato digestório, comunicando a cavidade 
bucal com o esôfago, é chamada de: 
a. Traqueia. 
b. Laringe. 
c.  Faringe. 
d. Língua 
 
 
Questão 20. 

 
O conjunto formado pelo biótopo e por com-

ponentes bióticos que com o meio se relacionam 

é chamado de: 

a. Bioma. 

b. Biosfera. 

c. Ecossistema. 

d. Comunidade. 

 
 

 A B C D 

01   X  

02  X   

03 X    

04  X   

05   X  

06  X   

07   X  

08 X    

09  X   

10 X    

11 X    

12   X  

13    X 

14 X    

15  X   

16  X   

17   X  

18   X  

19  X   

20   X  


