
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO PERMANENTE DE CONCURSOS – COMPERVE 

CONCURSO PÚBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM 

PROGRAMA DE ESTUDOS 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Habilidades  

 

 
Conhecimentos  

Reconhecer os processos de produção da ciência e 

do conhecimento científico. 

 

Explicar a natureza do conhecimento cientifico em 

relação à outras formas de conhecimentos. 

 

Identificar questões e informações cientificas. 

 

A natureza do conhecimento c ientifico  

O conhecimento cientifico.  

Aplicações e implicações das ciências. 

O método científico. 

O papel do conhecimento cientifico na 

organização social. 

A ciência como atividade cientifica e como 

comunicação. 

Compreender a importância da água nos ambientes. 

 

Reconhecer diferentes ecossistemas, identificando 

as espécies que são nativas, bem como suas 

características e adaptações ao meio. 

 

Compreender a importância dos ciclos 

biogeoquímicos ou do fluxo energia para a vida, ou 

da ação de agentes ou fenômenos que podem 

causar alterações nesses processos. 

 

Reconhecer os processos de transformação de 

materiais da natureza e suas conseqüências na 

saúde humana e no ambiente. 

A vida no ambiente  

A importância da água nos sistemas ambientais.  

Ar e solo: características e propriedades. 

Ecossistemas aquáticos e terrestres. 

Adaptações dos animais e vegetais nos 

ecossistemas. 

Ciclos biogeoquímicos. 

Doenças veiculadas pela água, solo e ar. 

Ciclagem de materiais, poluição e aproveitamento 

de recursos naturais. 

 

Reconhecer os seres vivos como forma de evolução 

da matéria, assim como sua evolução e diversidade. 

 

Interpretar modelos e experimentos para explicar 

fenômenos ou processos biológicos em qualquer 

Seres Vivos e Suas Relações  

Classificação  e organização dos seres vivos. 

Origem e evolução da vida.  

Célula: estrutura e funções. 

Reino Monera, Protista, Fungo, Plantas e 

 



nível de organização dos sistemas biológicos. 

 

Estabelecer relações entre os seres vivos, suas 

características e comportamento e as condições do 

ambiente em que vivem. 

Animais. 

Níveis de organização em ecologia. 

Relações ecológicas entre organismos. 

Matéria e energia nos ecossistemas. 

 

Compreender o corpo humano como um sistema 

complexo, assim como sua estrutura e 

funcionamento. 

Identificar as causas que afetam o estado de saúde 

individual e coletiva e propor medidas de controle e 

prevenção. 

 

Reconhecer os processos de transmissão dos 

caracteres hereditários bem como os componentes 

responsáveis por esses mecanismos. 

 

Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, 

identificando aquelas que visam à preservação e a 

implementação da saúde individual ou coletiva. 

Corpo Humano, Saúde e Hereditariedade  

O corpo humano: níveis de organização, 

constituição e funções dos sistemas. 

Sistema digestório, alimentos e alimentação. 

Sexo e reprodução: características do sistema 

reprodutor, hormônios e amadurecimento sexual, 

fecundação e gravidez, métodos contraceptivos e 

DST. 

Doenças infecciosas e parasitárias. 

Hereditariedade: Organização do material 

genético, fluxo da informação genética e 

transmissão dos caracteres hereditários 

 

Identificar e compreender os avanços da ciência e 

tecnologia, seus benefícios e malefícios para o 

ambiente e humanidade. 

 

Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam 

seres vivos, analisando implicações para o 

ambiente, a saúde, a produção de alimentos, 

matérias primas ou produtos industriais. 

Ciência, Tecnologia e Sociedade  

Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs). 

Técnicas de reprodução assistida. 

Atualidades em Genética: terapia gênica, 

transgênicos, vacinas de DNA, clonagem. 

Impactos da tecnologia no meio ambiente. 

 


