
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 1  

 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI 

CARGO: PROFESSOR DOS ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO – BIOLOGIA)  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.seletivopaulistana@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

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

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, réguas, esquadros, transferidores, 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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR DOS ANOS FINAIS  

(6º AO 9º ANO – BIOLOGIA) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

A

 

B 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

A 

Exemplo: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09. 

Leia o texto para resolver as cinco primeiras questões. 

 

Vaga-lumes literários 

 

Expedição Vaga-Lume é o simpático nome do projeto de três jovens que deverá levar, nos 

próximos meses, cerca de 7.000 livros a 22 comunidades carentes na região amazônica. A idéia, já 

contida no próprio nome da iniciativa, é levar partículas de luz à floresta. 

 Os 7.000 volumes distribuídos em 22 bibliotecas podem parecer pouco, mas, quando se 

considera o deserto de livros que é o Brasil e, em especial, a região amazônica, esses micropontos de 

luz ganham as proporções que tem um farol para o náufrago. 

 A Amazônia Legal, que corresponde a 61% do território brasileiro, não tem mais do que 400 

bibliotecas públicas. Um Estado do porte do Amazonas conta com apenas oito. Roraima, ainda 

menos: quatro. 

 É verdade que a situação global brasileira não é muito mais confortável.  O país possui pouco 

mais de 4.000 bibliotecas. É difícil determinar o que é causa e o que é efeito, mas o brasileiro quase 

não lê. Existe aqui uma livraria para cada 84,4 mil habitantes. A vizinha Argentina tem (ou tinha, 

antes da crise) uma para cada 6.200. O brasileiro adquire em média 2,5 livros por ano, aí incluídos os 

didáticos, que são distribuídos a alunos da rede pública. O francês compra mais de sete livros por 

ano.E a Expedição Vaga-Lume, ao assumir que faz um trabalho pequeno, como que de inseto, ganha 

relevância porque não se limita a despejar os livros nas comunidades. Procura também trabalhar 

com alunos e professores, para que o livro lhes pareça um objeto menos exótico. 

Um dos aspectos pouco mencionados do ciclo de perpetuação da miséria é o fato de que o 

filho de pais analfabetos, mesmo quando chega à escola, já entra em desvantagem. Alguns 

educadores acreditam que apenas ver os pais lendo desde a primeira infância já constitui elemento 

do processo de aprendizagem. 

 O Brasil não se tornará uma França da noite para o dia. Mas, para que a população venha a ter 

hábitos de leitura, é preciso começar a criar familiaridade com a escrita e os livros, ainda que a ritmo 

de vaga-lume. 

           Folha de S. Paulo 

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) O objetivo da Expedição Vaga-Lume é: 

 

A) alfabetizar boa parte da população ribeirinha. 

B) levar a leitura a todas as comunidades amazônicas. 

C) divulgar conhecida coleção de livros. 

D) levar a leitura a comunidades carentes amazônicas. 

 

02)  “É difícil determinar o que é causa e o que é efeito, 

mas o brasileiro quase não lê.” Isto é:  

 

A) A causa de pouca leitura do brasileiro está nos 

problemas sociais. 

B) A conseqüência da miséria é o pouco interesse pela 

cultura. 

C) Lemos pouco por termos poucas bibliotecas ou 

temos poucas bibliotecas por lermos pouco. 

D) Lemos pouco por causa de nossa colonização, ou 

fomos mal colonizados por lermos pouco. 

 

03)  A introdução ao assunto do texto é formada pelo(s): 

  

A) primeiro parágrafo. 

B) quatro parágrafos iniciais. 

C) três primeiros parágrafos. 

D) dois parágrafos iniciais. 

 

04)  O desenvolvimento do texto é formado pelo(s): 

  

A) parágrafos três e quatro. 

B) parágrafos três, quatro, cinco e seis. 

C) parágrafos dois, três e quatro. 

D) parágrafos um, dois e três. 

 

05)  O processo de aprendizagem da leitura, segundo 

alguns estudiosos, começa quando: 

  

A) a criança vê os pais lendo. 

B) livros são distribuídos às crianças. 

C) começa a vida escolar das crianças. 

D) a criança escuta as pessoas cultas. 

06)  Em cada uma das alternativas há, respectivamente, 

uma palavra oxítona, uma paroxítona e uma 

proparoxítona, EXCETO: 

  

A) Nobel, avaro, pudico. 

B) Gibraltar, decano, âmago. 

C) sutil, ibero, êxodo. 

D) ureter, misantropo, ímprobo. 

 

07)  O verbo haver foi empregado INCORRETAMENTE 

em: 

 

A) O que haveremos de encontrar ali? 

B) Nós nos haveremos com eles depois. 

C) Ele houve por bem sair logo. 

D) Devem haver muitas reclamações pertinentes. 

 

08)  O presente do indicativo foi utilizado como presente 

habitual ou freqüentativo em: 

 

A) Escuto tua voz através da fina parede. 

B) O jornaleiro entrega o “Diário” pela manhã. 

C) A criança chora por causa das balas. 

D) Marco Pólo vive na China alguns anos. 

 

09)  O imperativo está INCORRETO em: 

 

A) Dai uma esperança ao povo. 

B) Crê nas palavras de teu pastor. 

C) Lede sempre vosso livro de cabeceira. 

D) Põe vosso amor na vida dela. 

 

10)  O pronome relativo está INCORRETO em: 

  

A) Diz pouco que seja proveitoso. 

B) Era eu quem falava ontem. 

C) É um jovem aos cujos pais me referia. 

D) Era a que sempre encontrávamos. 
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11)  Assinale a alternativa CORRETA com relação à 

concordância: 

 

A) O receio é de que possa ocorrer fraudes. 

B) Embora ainda falte duas semanas para a final da 

Copa, a expectativa é grande. 

C) No começo do ano deverá ter início as eliminatórias. 

D) Discordou-se dos argumentos apresentados. 

 

12)  Assinale a alternativa CORRETA em relação aos 

termos em destaque: 

 

A) Tudo acabou entre MIM e ELA. 

B) Ele esqueceu O ÓCULOS em casa. 

C) Ficou SOBRE a mira dos holofotes. 

D) Ela vai partir daqui HÁ quinze minutos. 

 

13)  Assinale a alternativa INCORRETA quanto à flexão 

verbal: 

 

A) O mediador INTERVEIO na discussão. 

B) O governo REAVEU os dados perdidos.  

C) O time da casa INFLIGIU uma vergonhosa derrota ao 

adversário. 

D) Eu REQUEIRO férias antecipadas. 

 

14)  Assinale a alternativa CORRETA quanto à regência 

verbal: 

 

A) Ela disse que não quer namorar comigo. 

B) Esta é a marca que eu confio. 

C) A análise dos peritos implicou em alterações no 

sistema. 

D) Fiz uma lista dos países em que estive. 

 

15)  Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 

emprego do acento de crase: 

 

A) Fui à casa de Mariana ontem à tarde. 

B) Não gostavam de assistir às novelas mexicanas.  

C) As inscrições vão de segunda à sexta.  

D) As pacientes às quais eu entreguei o medicamento 

estavam cadastradas. 
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16) São objetivos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). Assinale a 
alternativa INCORRETA:  

 

A) É uma autarquia do Ministério da Educação que tem 
como missão prover recursos e executar ações para 
o desenvolvimento da Educação visando garantir 
educação de qualidade a todos os brasileiros. 

B) Liberar recursos para diversos projetos e ações 
educacionais, como: o Brasil Alfabetizado, a 
educação de jovens e adultos, a educação especial, o 
ensino em áreas remanescentes de quilombos e a 
educação indígena. 

C) Os recursos são direcionados aos estados, ao Distrito 
Federal, aos municípios e organizações não 
governamentais para atendimento às escolas 
públicas de educação básica. 

D) Elaborar uma série de documentos orientativos 
sobre a prática pedagógica, tendo em vista a 
amplitude do território nacional, as diferenças de 
formação de professorado e suas dificuldades de 
acesso a conteúdos pedagógicos atualizados. 

 

17)  “A Educação básica, nos níveis fundamental e médio, 
será organizada de acordo com as seguintes regras 
comuns” Escreva V nas alternativas verdadeiras e F 
nas falsas: 

 
[    ] O controle de frequência fica a cargo da escola, 

conforme disposto no seu regimento, exigida a 
frequência mínima de setenta e cinco por cento do 
total de horas letivas para aprovação. 

[  ] A verificação do rendimento escolar observará a 
possibilidade de aceleração de estudos para alunos 
com atraso escolar e avanço nos cursos e séries 
mediante verificação do aprendizado. 

[  ] Os estabelecimentos que adotam a progressão regular 
por série, o regimento escolar pode admitir formas 
de progressão parcial, desde que preservada a 
sequência do currículo, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino. 

[  ] Obrigatoriedade do estudo de recuperação, de 
preferência paralelos ao período letivo, para os casos 
de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados 
pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

[   ] A Educação básica é formada pelo ensino fundamental 
e médio; deverá organizar-se em séries ou ciclos 
anuais de ensino de duração mínima de oito anos 
para a formação básica do cidadão. 

 
A sequência CORRETA é: 
 

A) F –V – F – V – V. 

B) V – V – V – V – F. 

C) V – F – V – V – F.  

D) F – F – V – F – V. 

 
 
 
 

18)  “O dever do estado com educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de:  

 
I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 

para os que tiverem a idade própria. 
II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade ao ensino médio. 
III. Atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

IV. Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 
crianças de zero a seis anos de idade. 

V. Oferta de ensino noturno regular, adequando às 
condições do educando. 

 
São corretas as proposições: 
 

A) Apenas as proposições I, II, III e V. 

B) Apenas as proposições I, III, IV e V. 

C) Apenas as proposições II, III, IV e V. 

D) Todas as proposições estão corretas. 
 

19) O art. 3º da LDB estabelece que o ensino será 
ministrado com bases nos seguintes princípios: 

 
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. 
II - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais. 
III - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-

aula estabelecidas. 
IV - Valorização da experiência extraescolar. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

D) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 
 

20)  Em relação ao acompanhamento da frequência dos 

alunos à escola, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394/96) estabelece que: 

 

A) O aluno com ótimo desempenho escolar pode deixar 

de atingir a frequência mínima exigida. 

B) O Conselho Tutelar deverá ser comunicado, 

mensalmente, das ausências frequentes de alunos. 

C) Esta é uma obrigação exclusiva dos pais ou dos 

responsáveis. 

D) Ela deve atingir, no mínimo, 60% das aulas 

efetivamente ministradas. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Com relação às substâncias químicas das células 

podemos afirmar, EXCETO: 

 

A) A água é um composto inorgânico das células que 

desempenha papéis importantes, dentre eles o de 

solvente dos líquidos orgânicos. 

B) As proteínas constituem o componente orgânico 

mais abundante das células, sendo ainda, as 

principais substâncias sólidas que formam 

praticamente todas as estruturas celulares. 

C) Os ácidos nucléicos são substâncias orgânicas 

importantes para os seres vivos devido à ação 

catalisadora que estimula e desencadeia diversas 

reações químicas. 

D) Os lipídios compreendem o grupo das substâncias 

orgânicas onde se enquadram as gorduras, os óleos, 

as ceras e alguns hormônios. 

 

22)  Considere as seguintes afirmativas:  

 

I- Somente as células que possuem retículo 

endoplasmático rugoso são capazes de sintetizar 

proteínas. 

II- Toda célula, seja procarionte ou eucarionte, 

apresenta uma membrana que a isola do meio 

exterior, a membrana plasmática ou plasmalema. 

III- A maioria das células é mononucleada, como os 

neurônios, mas existem células plurinucleadas, como 

a fibras musculares estriada esquelética. 

 

Assinale a resposta correta: 

 

A) Apenas a alternativa I está correta. 

B) As alternativas I e II estão corretas 

C) As alternativas I e III estão corretas 

D) As alternativas II e III estão corretas. 

 

23)  Trofoblasto é: 

 

A) A incrustação do blastocisto para dentro do 

endométrio. 

B) Camada de células que circundam o disco 

embrionário.  

C) Camada de células que delimita o blastocisto. 

D) Conjunto de células que se amontoam num dos pólos 

da blástula. 

 

 

 

 

 

24)  Considere as seguintes afirmativas sobre a evolução 

humana: 

 

I- O Homo habilis foi o primeiro a fabricar 

instrumentos, como facas grosseiras de pedra 

lascada. 

II- O Homo erectus utilizava ferramentas mais 

complexas, como pedras lascadas dos dois lados, o 

que sugere que essas pedras possam ter sido usadas 

presas a pedaços de pau, formando uma espécie de 

machado. 

III- O homem de Cro-Magnon, fabricava ferramentas 

muito elaboradas, como facas, lanças, arco-e-flecha e 

tinha certas habilidades artísticas. 

 
Assinale: 
 

A) Apenas a alternativa I está correta. 

B) Apenas a alternativa II está correta. 

C) Todas as alternativas estão corretas  

D) Todas as alternativas estão erradas. 
 

25)  Constitui-se um exemplo de relação ecológica 
interespecífica harmônica, EXCETO: 

 

A) Comensalismo. 

B) Inquilinismo. 

C) Mutualismo. 

D) Sociedade. 
 

26)  Considere as afirmativas abaixo relativas ao fluxo de 
energia e matéria nos ecossistemas: 

 
I- A quantidade disponível de substâncias necessárias 

para a nutrição dos seres vivos diminui ao longo das 
cadeias alimentares. 

II- A quantidade de energia disponível para os seres 
vivos diminui de um nível trófico para outro. 

III- A energia disponível nos ecossistemas provém  da 
energia luminosa do Sol fixada pelos produtores. 

IV- A energia flui ao longo das cadeias alimentares de 
um ecossistema e volta para o ambiente como 
energia química, podendo ser utilizada pelos seres 
vivos. 

 
São verdadeiras apenas: 
 

A) I, II e III 

B) I, II e IV 

C) I, III e IV 

D) II, III e IV 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27)  Com relação às briófitas é correto afirmar, EXCETO: 

 

A) Compreende vegetais como musgos e hepáticas, de 

pequeno porte que vivem preferencialmente em 

solos úmidos e ambientes sombrios.  

B) Não possuem flores, sementes e frutos. Em seu ciclo 

de vida dependem da água para que a fecundação 

ocorra. 

C) O corpo do musgo é dotado de filamentos chamados 

rizóides, que, embora se prestam à fixação e à 

absorção de nutrientes, não possuem estrutura típica 

de raiz verdadeira. 

D) O gametófito constitui a geração menos complexa e 

tem vida passageira, enquanto o esporófito constitui 

a geração mais complexa, sendo a fase mais 

desenvolvida e duradoura. 

 

28)  Considere as seguintes  características: 

 

I- Corpo cilíndrico e alongado, não-segmentado e 

afilado nas extremidades. 

II- Primeiros animais a apresentarem sistema digestivo 

completo (boca e ânus). 

IV- Não possuem sistemas respiratório e circulatório. 

V- Presença de pseudoceloma, cavidade cheia de 

líquido com função principal de transporte de 

substâncias pelo corpo. 

 

Os animais que apresentam essas características 

estão relacionados na alternativa:  

 

A) Nematelmintos. 

B) Platelmintos. 

C) Celenterados. 

D) Anelídeos. 

 

29)  As glândulas coxais representam: 

 

A) O sistema excretor dos insetos 

B) O sistema excretor dos aracnídeos 

C) O sistema excretor de quilópodes 

D) O sistema excretor de moluscos 

 

30)   Assinale a alternativa que relaciona apenas animais 

pertencentes ao grupo dos mamíferos: 

 

A) Baleia, macacos, jabuti. 

B) Peixe-boi, cachalote, preá. 

C) Preguiça, jaguatirica, pingüim. 

D) Anta, rato, bagre. 

 

31)  São funções atribuídas ao fígado, exceto: 

 

A) Secretar bile, líquido que atua no emulsionamento 

das gorduras. 

B) Remover moléculas de glicose do sangue, reunindo-

as quimicamente para formar glicogênio, que é 

armazenado. 

C) Armazenar ferro e certas vitaminas em suas células. 

D) Produzir enzimas que atuam na síntese de 

bilirrubina e hemoglobina. 

 

32)  Os glóbulos brancos ou leucócitos, são células 

especializadas na defesa do organismo, combatendo 

vírus, bactérias e outros agentes invasores. São tipos 

de leucócitos, EXCETO: 

 

A) Acidófilos. 

B) Eritrócitos. 

C) Linfócitos. 

D) Neutrófilos. 

 

33)   São estruturas que formam o néfron, unidade 

funcional do rim, EXCETO: 

 

A) Cápsula de Bowman. 

B) Ducto coletor. 

C) Feixe de Hiss. 

D) Túbulo distal e proximal. 

 

34)  São tipos de caules aéreos, EXCETO: 

 

A) Bulbo. 

B) Colmo. 

C) Estipe. 

D) Tronco. 

 

35)  Assinale nas alternativas abaixo a que relaciona o 

local do aparelho reprodutor feminino onde, 

normalmente, ocorre a fecundação: 
 

A) Ovário 

B) Tubas uterinas 

C) Útero 

D) Vulva 
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36)  Assinale a alternativa onde está relacionada uma 

estrutura que não constitui  os verticílos florais: 

 

A) Androceu 

B) Corola 

C) Gineceu 

D) Grão de pólen 

 

37)  O nome científico do cão é Canis familiaris. A 

seqüência correta em que aparecem o filo, a classe, a 

ordem, a família e o gênero a que o cão pertence é: 

 

A) Mammalia, Carnívora, Canidae, Carnívora, Canis. 

B) Chordata, Carnívora, Mammalia, Canidae, Canis. 

C) Chordata, Mammalia, Carnívora, Canis, Canidae. 

D) Chordata, Mammalia, Carnívora, Canidae, Canis 

 

38)  As principais artérias do corpo humano são, 

EXCETO: 

 

A) Aorta 

B) Cava superior 

C) Coronárias  

D) Pulmonares 

 

39) Complete as lacunas da frase abaixo com a 

alternativa CORRETA: 

 

“Sabe-se que os vegetais produzem _________ através 

___________.” 

 

A) bioproteínas – da fotossíntese 

B) carboidratos – da fotossíntese 

C) fotossíntese – de carboidratos 

D) fotossíntese – de lipídeos 

 

40)  Leia as seguintes afirmativas e indique a opção 

adequada. 

 

I - Os virus são organismos unicelulares 

II - Os vírus são menores que as menores células 

conhecidas 

III - Um exemplo de vírus envelopado é o HIV (vírus da 

imunideficiência humana) 

 

A) I e II são corretas. 

B) II e III são corretas. 

C) I e III são corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 


