
Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste 
Estado de Rondônia
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C o n c u r s o s

PROFESSOR II -  BIOLOGIA -  25H
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015

INSTRUÇÕES:

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente 

que compõem a prova objetiva. E também a Folha de Respostas para transcrever as respostas da Prova Objetiva.

ATENÇÃO:

1 -  É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2 -  Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões 
está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso 
haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3 -  Confira na sua Folha de Respostas seu nome, cargo e número de documento e em caso de dúvida comunique ao fiscal.
4 -  Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido 
para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5 -  Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Os fiscais 
não estão autorizados a emitir opiniões nem esclarecer dúvidas em relação ao conteúdo das provas, cabendo exclusivamente ao 
candidato interpretar e decidir.
6 -  A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados 
às respostas e ao número de inscrição.
7 -  Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma 
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
8 -  Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 
controle seu tempo.
9 -  Você somente poderá deixar a sala de prova após lh de seu início, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de 
Respostas e o Caderno de Questões.
10 -  Em caso de necessidade de utilizar o sanitário solicite ao fiscal de sala. Você será acompanhado pelo fiscal de corredor 
devendo, no percurso, permanecer em silêncio absoluto, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de 
metais. Após deixar a sala ao término da prova, não é permitido ao candidato o uso dos sanitários locais.
11 -  Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura 
da ata. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação deverá assinar um termo desistindo do certame e, caso se negue, 
deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de sala e pelo coordenador da 
unidade escolar.
12 -  O(A) candidato(a) não deve utilizar: máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos 
ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação; agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 
smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e 
mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.
13 -  Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da 
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14 -  Qualquer tentativa de fraude, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, 
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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LÍNGÜÂ PÒRTÜ GÜÉSÀ

01) Em língua portuguesa, a crase é a indicação 

para a junção de duas vogais idênticas, como por 
exemplo, a preposição “a” com o artigo feminino 

“a”, no plural ou singular. Assinale a alternativa em 

que a crase NÃO está corretamente empregada:
A) Poderei ir à igreja somente amanhã;

B) Esta explicação refere-se à manutenção desta 

máquina;

C) Conheço à história, é realmente muito bela;

D) Voltarei às reuniões a partir da próxima segunda- 

feira.

02) Os sinais de pontuação são recursos gráficos 

da linguagem escrita que possibilitam estruturar o 

texto. Na frase “Ângela, mulher de bom caráter e 

bom coração, dedicou seu tempo a ajudar os 

pobres”, a vírgula empregada isola o:
A) Complemento verbal;

B) Aposto;

C) Verbo;

D) Advérbio.

03) A morfologia é o estudo da estrutura, formação 

e classificação das palavras. Ela está agrupada em 

dez classes, definidas como “classes de palavras” 
ou “classes gramaticais”. Assinale a alternativa 

que apresenta CORRETAMENTE o nome dessas 

classes:

A) Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, 

Verbo, Advérbio, Preposição, Vírgula e Interjeição;

B) Substantivo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, 

Advérbio, Oração Coordenada, Preposição, 

Conjunção e Interjeição;

C) Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, 

Verbo, Advérbio, Preposição e Interjeição;

D) Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, 

Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção e Interjeição.

04) Mediante análise da frase: “O mundo é grande 

e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e 

cabe na cama e no colchão de amar. O amor é 

grande e cabe no breve espaço de beijar”, de 

Carlos Drummond de Andrade, assinale a 

alternativa CORRETA com relação às classes 

gramaticais:

A) Em “O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o 

mar”, as palavras “é” e “mar” são verbos;

B) A citação de Drummond apresenta a expressão 

“grande” em todas as orações que a compõem e esta 

palavra é classificada em advérbio de circunstância;

C) As expressões “mundo”, “mar", “cama”, “colchão” e 

“amor” são substantivos;

D) Em “O amor é grande e cabe no breve espaço de 

beijar”, as expressões “amor” e “beijar” são verbos no 

infinitivo.

05) Com relação à tipologia textual, assinale a 

alternativa CORRETA:

A) O texto narrativo é caracterizado exclusivamente 

pela exposição de ideias sobre um determinado 

assunto com a intenção de informar ou esclarecer;

B) A dissertação caracteriza-se pela descrição de um 

fato, fictício ou não, envolvendo um núcleo narrativo 

(personagens, tempo, lugar e conflito);

C) Apesar de compor a classe das tipologias, a 

descrição está inserida em todas as outras formas 

textuais, pois todo texto deve obrigatoriamente 

apresentar uma descrição detalhada de fatos, objetos 

ou personagens;

D) Tem-se na dissertação a defesa de ideias ou de um 

ponto de vista do autor, por meio de uma progressão 

lógica de argumentos, objetivando a persuasão do 

interlocutor.
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Com base no excerto a seguir, responda às
questões 06 a 10:

“Da antepenúltima vez, nem todo ouro foi suficiente 

As última vez, nem toda lágrima foi suficiente 

Da primeira vez, nem todo amor foi suficiente.

E agora, trêmulo percebo, que nada nunca foi 

suficiente.”

06) De acordo com as regras de acentuação 

gráfica, os termos “antepenúltima”, “última”, 
“lágrima” e “trêmulo’ são acentuadas porque:

A) Todas as palavras paroxítonas terminadas em “a” e 

“o” são acentuadas;

B) Todas as palavras terminadas em vogal são 

acentuadas;

C) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas;

D) Todas as oxítonas com a letra “m” são acentuadas, 

independente do gênero.

07) De acordo com as classes gramaticais, os 

termôs “ouro”, “lágrima” “amor” e “nada” são:

A) Substantivos;

B) Adjetivos;

C) Verbos;

D) Numeral.

08) Em “Da antepenúltima vez, nem todo ouro foi 
suficiente”, o termo “ouro” apresenta-se 

contextualmente como algo de grande valor, 
precioso, ou seja, seu uso se dá em sentido 

figurado, por meio da analogia, devido à uma 

relação de semelhança. A figura de linguagem em 

que este mecanismo incorre é:
A) Elipse;

B| Metáfora;

C) Sinestesia;

D) Antítese.

09) Em “E agora, trêmulo percebo, que nada nunca 

foi suficiente”, os termos em destaque são 

classificados morfologicamente em:

A) Substantivo -  adjetivo -  verbo -  advérbio -  verbo;

B) Advérbio -  adjetivo -  substantivo -  advérbio -  

verbo;

Cj) Advérbio -  adjetivo -  verbo -  advérbio -  verbo;

D) Verbo -  advérbio -  verbo -  advérbio -  adjetivo.

10) Com relação ao tempo verbal, o termo “foi”, 

presente em todos os versos, refere-se ao verbo 

“ser” e está conjugado:

A) No presente do indicativo;

B,) No pretérito perfeito do indicativo;

C) No futuro do subjuntivo;

Dj No pretérito imperfeito do indicativo.

11) Com relação aos termos integrantes de uma 

oração, na expressão “Acompanhei meus irmãos 

até a esquina”, os termos em destaque “meus 

irmãos” são sintaticamente classificados em:
A) Verbo transitivo direto;

Objeto direto;

C) Objeto indireto;

D) Aposto.

12) Predicação verbal é a ligação estabelecida 

entre sujeito e verbo e entre verbos e os 

complementos. Assinale a alternativa que NÃO 

apresenta a caracterização do verbo com relação à 

predicação:

A) Os verbos podem ser transitivos, direto, indireto ou 

direto e indireto;

B) Os verbos podem ser intransitivos;

Cj Os verbos podem ser facultativos;

D) Os verbos podem ser de ligação.
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Com base no excerto a seguir, responda às
questões 13 a 15:

“O povo tinha necessidade de alimentos.

Mas também de vida.

O povo tinha necessidade de vida.

De acordar pela manhã e fortalecer a esperança com 

um sorriso no rosto.

De sorrir pela manhã por ter a esperança fortalecida. 

O povo tinha necessidade de alimentos. Alimento de 

vida. E alimento de alma.

Mas a cada dia, a fome só aumentava.”

13) Complemento nominal é o termo de uma oração 

que completa o sentido de um substantivo, 
adjetivo ou advérbio, sempre por meio de uma 

preposição. No texto, as expressões em destaque 

caracterizam-se como complementos nominais, 
EXCETO:

A) O povo tinha necessidade de alimentos:
B) De acordar pela manhã e fortalecer a esperança 

com um sorriso no rosto;

C) O povo tinha necessidade de vida;
D) O povo tinha necessidade de alimentos. Alimento 

de vida. E alimento de alma.

14) Na expressão “O povo tinha necessidade de 

vida”, o termo em destaque “o povo” caracteriza- 
se sintaticamente em:
A) Sujeito determinado simples;

B) Sujeito determinado composto;

C) Sujeito simples composto;

D) Sujeito determinado implícito.

15) De acordo com a leitura do texto, podemos 
inferir que:

A) A necessidade apresentada no texto refere-se à 

escassez e alimentos, água e utensílios de 

sobrevivência;

B) Em “O povo tinha necessidade de vida”, o termo 

“vida” apresenta-se no sentido figurado, tendo como 

significado os quesitos básicos para uma existência 

saudável e satisfatória, ou seja, qualidade de vida;

C) Na expressão “De acordar pela manhã e fortalecer 

a esperança com um sorriso no rosto”, temos uma 

hipérbole;

D) A expressão “Mas a cada dia, a fome só 

aumentava” refere-se exclusivamente à fome física.

CONHECIMENTOS GERAIS

16) Antes de conseguir o registro definitivo do 

partido que pretendia criar, a política de Marina 

Silva se filiou a qual partido político?
A) PSB;

B; PSD;

C) PV;

D) Rede Sustentabilidade.

17) O atual vice-governador do Estado de 

Rondônia é:
A) Daniel Pereira;

B) Confúcio Moura;

C) Airton Gurgacz;

D) Jesuino Boabaid.

18) O presidente da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia é o deputado 

estadual:
A^Laerte Gomes;

B) José Lebrão;

C) Mauro de Carvalho;

D) Rosangela Donadon.

19) O primeiro governador do Estado de Rondônia 

eleito diretamente pelo voto popular foi:
A) Ângelo Angelim;

B) Valdir Raupp;

C) Gerônimo Garcia de Santana;

D) Jorge Teixeira de Oliveira.

20) A capital da Bolívia é:
A) La Paz;

B) Sucre;

C) Cochabamba;

D) Potosi.
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CONHECÍMENTOSESPÊCÍFICÒS21) São países europeus, EXCETO:
A) Geórgia;

B) Malta;

C) Chipre;

D) San Marino.

22) No Estado Islâmico, um grupo terrorista 

conhecido com EL, controla territórios, 
principalmente, nos países:
A) Líbano e Israel;

B) Síria e Irã;

C) Síria e Iraque;

£)) Líbano e Síria.

23) Não adotaram o Euro como moeda, EXCETO:

A) Suíça;

B) Reino Unido;

C) Suécia;

D) Finlândia.

24) Walter Canhedo Filho foi preso por ter, 
supostamente, cometido crimes fiscais. Como 

principal gestor do Grupo Canedo, seu pai, o ex- 
senador Walter Canhedo, é réu em processos 

sobre uma das maiores falências do Brasil, 
envolvendo:
A) TransBrasil;

B) Encol;

C.j' Vasp;

D) Banco Santos.

25) A Presidente Oilma Rousseff teve suas contas 

reprovadas por irregularidades encontradas, 
conhecidas como “pedaladas fiscais”. O 

julgamento resultante na reprovação ocorreu por 
unanimidade no órgão:
A) Advocacia Geral da União;

B) Controladoria Geral da União;

C) Ministério Público da União;

D) Tribunal de Contas da União.

26) Segundo o Art. 8o da Lei Orgânica do Município 

de Espigão do Oeste - RO, a soberania popular se 

manifesta quando todos são considerados iguais 

perante a lei e a todos sejam asseguradas 

condições dignas de existência, e será exercida:
I - Pelo sufrágio universal e pelo voto indireto e aberto 

com valor igual para todos.

II - Pelo plebiscito:

III - Pela participação popular nas decisões do 

Município e no aperfeiçoamento democrático de suas 

instituições.

IV - Pela iniciativa popular no processo executivo.

V - Pela ação fiscalizadora sobre a administração 

pública.

Assinale a alternativa CORRETA.
A) II e III estão corretas;

B) I e IV estão corretas; •

Q II, III e V estão corretas;

D) Todas estão corretas;.

27) De acordo o Art. 10 da Lei Orgânica do 

Município de Espigão do Oeste - RO, compete ao 

município, EXCETO:

A) Organizar e prestar, diretamente ou, em regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que 

tem caráter essencial;

B) Alterar a política de desenvolvimento urbano com o 

objetivo de ordenar funções sociais das áreas 

habitadas do Município e garantir o bem estar de seus 

habitantes;

C) Legislar sobre a licitação e contratação em todas as 

modalidades, para a administração pública municipal, 

direta e indiretamente, inclusive as fundações públicas 

municipais e em empresas sob seu controle, 

respeitadas as normas gerais da legislação Federal;

D) Tratar de tudo o que diz respeito ao interesse do 

município, não expressamente previsto nesta Lei 

Orgânica e desde que não seja conflitante com outras 

competências.
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28) (Art. 28 da Lei Orgânica do Município de 

Espigão do Oeste - RO) O processo legislativo 

compreende a elaboração de:

A) Emenda ao Estatuto do Servidor do Município;

B) Leis Delegadas;

C) Medidas Definitivas;

D) Decretos Executivos.

29) Conforme o Art. 35 do Regime Jurídico Único 

do Servidor Público do Município de Espigão do 

Oeste - RO, a vacância do cargo público decorrerá 

de, EXCETO:

A) Exoneração;

B) Promoção;

C) Aposentadoria;

D) Posse em outro cargo acumulável.

30) De acordo com o Art. 29 do Regimento Jurídico 

Único do Servidor Público do Município de Espigão 

do Oeste - RO, ao entrar em exercício, o servidor 
nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 

sujeito a estágio probatório por período de trinta e 

seis (36) meses, durante o qual sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliações de 

desempenho para a permanência no cargo. Quais 

aspectos NÃO serão observados?

A) Capacidade de desenvolver as atividades;

B) Responsabilidade;

C) Ineficiência;

D) Assiduidade.

31) Dizer que o aluno deva superar suas 

concepções anteriores implica promover ações 

pedagógicas que permitam tal superação. Saviani 

(1997) e Gasparin (2002) apontam que o ensino dos 

conteúdos, neste caso, conteúdo específicos de 

Biologia, necessita apoiar-se num processo 

pedagógico em que, EXCETO:

A,) A prática social caracterize-se como ponto de 

partida, cujo objetivo é perceber e denotar, dar 

significação às concepções alternativas do aluno a 

partir de uma visão sincrética, desorganizada, de 

senso comum a respeito do conteúdo a ser trabalhado;

B) A problematização implique o momento para 

detectar e apontar as questões a serem resolvidas na 

prática social e, por consequência, estabelecer que 

conhecimentos são necessários para a resolução 

dessas questões e as exigências sociais de aplicação 

desse conhecimento;

C) A instrumentalização consista em apresentar os 

conteúdos sistematizados, para que os alunos 

assimilem e os transformem em instrumento de 

construção pessoal e profissional. Os alunos devem se 

apropriar das ferramentas culturais necessárias à luta 

social para superar a condição de exploração em que 

vivem;

D) A prática social se caracterize pela apropriação do 

saber concreto e pensado para atuar e transformar as 

relações de produção que impedem a construção de 

uma sociedade mais igualitária. A visão sincrética 

apresentada pelo aluno no início do processo passa de 

um estágio de menor compreensão do conhecimento 

científico a uma fase de maior clareza e compreensão, 

explicitada numa visão sintética. O processo 

educacional põe-se a serviço da referida 

transformação das relações de produção.

32) De acordo com a DCE de Biologia (2008) NÃO 

são critérios de avaliação da 1a Série:

A| Identificar e comparar as características dos 

diferentes grupos de seres vivos;

B) Estabelecer as características específicas dos 

micro-organismos, dos organismos vegetais e animais, 

e dos vírus;
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C) Classificar os seres vivos quanto ao número de 

células (unicelular e pluricelular), tipo de organização 

celular (procarionte e eucarionte), forma de obtenção 

de energia (autótrofo e heterótrofo) e tipo de 

reprodução (sexuada e assexuada);

D) Depreciar a classificação filogenética (morfológica, 

estrutural e molecular) dos seres vivos.

33) De acordo com Art. 53 do Estatuto da Criança e 

adolescente, a criança e ao adolescente têm direito 

à educação, visando ao pleno desenvolvimento de 

sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania 

e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes:
I -  Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola.

II -  Direito de ser respeitado por seus educadores.

III -  Direito de contestar critérios avaliativos, podendo 

recorrer às instâncias escolares superiores.

IV -  Direito de organização e participação em 

entidades estudantis.

V -  Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência.

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Somente II está correta;

B) I e II estão corretas;

C) II e III e IV estão corretas;

D) Todas as afirmativas estão corretas.

34) Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente 

(Lei n° 6.938/81), poluição é a degradação da 

qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente podem:
A) Ajudar a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população;

B) Criar condições adversas às atividades sociais e 

econômicas;

C) Beneficiar desfavoravelmente a biota;

D) Desconhecer as matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais.

35) Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE os teóricos que acreditavam que 

os primeiros seres surgiram a partir de moléculas 

orgânicas que teriam se formado na atmosfera 

primitiva e depois nos oceanos, a partir de 

substâncias inorgânicas:

A) Oparim e Haldane;

B) Oparim e Miller;

C) Needham e Redi;

D) Needham e Haldane.

36) A espécie Solanum tuberosum é considerada 

como:
A) Tetraploides;

B) Diploides;

C) Haploide;

D) Multiploides.

37) “Complementa a abordagem analítica 

tradicional da Biologia com uma abordagem 

sintética onde, ao invés de estudar os fenômenos 

biológicos através de ver como funcionam os 

organismos vivos já constituídos, cria um sistema 

que se comporta como um organismo vivo. O 

processo de síntese é uma ferramenta importante 

em diversas disciplinas. Química sintética, por 
exemplo, não só contribui para o entendimento 

teórico dos fenômenos químicos como também 

nos permite fabricar novos materiais com uso 

prático e fornece componentes não encontrados 

na natureza. As tentativas de recriar os fenômenos 

biológicos de maneiras diferentes que podem 

resultar não só na melhor compreensão teórica 

dos fenômenos estudados, como também em 

aplicações práticas dos princípios biológicos na 

tecnologia de computadores (hardware e 

software), robótica, medicina, nanotecnologia e 

diversas áreas de engenharia”. Qual o nome dado 

à ciência que estuda a vida natural por meio da 

tentativa de recriar fenômenos biológicos em 

computadores ou outros meios?
A) Seleção natural;

B) Seleção artificial;
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C) Equiiíbrio pontuado;

C;Graduaíismo.

38) São técnicas oriundas da Citogenética, que 

podem ser utilizadas como ferramentas para 

diversas finalidades, EXCETO:

A) Caracterização genotípico e meiótico do 

germoplasma;

B) Análise do tipo de reprodução;

C) Análise da estabilidade do genótipo construído;

D) Manipulação da dose gênica, por meio de 

alterações cromossômicas.

39) Em linhas gerais, há diferentes formas de a 

comunidade escolar, por seus componentes, 
contribuir para a redução das desigualdades em 

que os educandos se encontram diante de seu 

desenvolvimento e aprendizado. Podemos elencar 
algumas delas:

I - Identificar e reformar o ambiente para melhorar a 

acessibilidade dos alunos com mobilidade reduzida ou 

deficiência física.

II - Buscar acompanhamento profissional adequado 

aos alunos com deficiência, distúrbios de 

aprendizagem ou altas habilidades/superdotação.

III - Manter sistema de monitoramento de frequência 

dos alunos com o objetivo de alertar e até intervir 

(pelos órgãos públicos competentes), no caso de 

famílias em que crianças e jovens encontram-se 

negligenciados e/ou em risco social grave, estando a 

escola atenta a sinais como desnutrição, falta de 

higiene pessoal, baixa frequência, agressividade, 

relatos de problemas, apatia, marcas no corpo, porte 

de armas e tantos outros sinais que podem indicar, por 

exemplo, ausência familiar, envolvimento com 

gangues, exploração do trabalho infanto-juvenil, abuso 

sexual e uso de entorpecentes.

IV - Oportunizar, quando possível, ou pelo menos 

incentivar a todo momento, o acesso dos jovens a 

cursos técnicos, aulas de reforço, palestras 

preventivas etc.

V - Oferecer um ambiente de acolhimento, 

responsabilidade e incentivo ao crescimento pessoal

de modo cooperativo, organizado e de aprendizagem 

a todos os alunos.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) Somente II está correta;

B) I e II estão corretas;

C) II e III e IV estão corretas;

D) Todas as afirmativas estão corretas.

40) Eles fecham o ciclo trófico, pois através deles 

a matéria é novamente decomposta e retorna ao 

meio ambiente para novamente ser usada pelos 

organismos autotróficos na síntese de matéria 

orgânica. Assinale a alternativa que NÃO constitui 
o último nível na cadeia alimentar:
A) Improdutividade primária;

B) Produção primária (processo por bactérias 

produtoras primárias);

C) Organismos autotróficos (capturam a energia 

luminosa transformando em energia química nas 

ligações dos carboidratos);

D) Consumo de energias químicas e carboidratos.
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