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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.seletivofloriano@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

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 Conhec. Pedagógicas 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 Concurso Público 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 Concurso Público. 

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 Concurso Público. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (CIÊNCIAS) 

D

C 

A

 

B A 

Exemplo: 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Um site de relacionamentos acaba de anunciar a criação de um serviço que pode muito bem ser 1 

tratado como inaceitável: colocar à disposição de pessoas interessadas em ter um filho um cadastro de 2 

doadores de esperma e de óvulo considerados bonitos. O objetivo, segundo os organizadores, é 3 

oferecer aos casais o que eles acreditam ser a possibilidade de ter um filho mais belo. 4 

Os inventores da ideia são os criadores da rede social Beautiful People.  Ela só aceita como 5 

membro quem for classificado como bonito. O candidato a participar deve ser aprovado em uma 6 

votação feita pelos integrantes. Mas não basta passar por essa primeira porta. Quem se descuida da 7 

aparência corre o risco de ser expulso. Foi o que aconteceu no começo deste ano, quando cerca de 8 

cinco mil pessoas foram excluídas com o argumento de que tinham ganhado quilos a mais. Hoje, a rede 9 

conta com cerca de 600 mil integrantes do mundo todo. 10 

E são esses indivíduos que o site disponibiliza como possíveis doadores. Aqueles que se 11 

dispõem a doar seu material genético podem ser encontrados no grupo Beautiful Baby Service, um 12 

fórum aberto dentro do site. O problema é que, numa sociedade que já viveu episódios hediondos como 13 

o Holocausto, ofertar um critério de seleção baseado na beleza dá arrepios. “É uma iniciativa 14 

inaceitável, que lembra a eugenia”, diz Salmo Raskin, presidente da Sociedade Brasileira de Genética 15 

Médica. De fato, o anúncio do serviço remete, perigosamente, a uma tentativa de colocar em prática a 16 

teoria que prega o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da seleção genética, em busca de uma 17 

civilização perfeita. Os responsáveis pelo site, claro, defendem-se das críticas. “Não queremos 18 

estabelecer a escolha pela beleza, mas apenas abrir nossa base, de pessoas brilhantes, como potenciais 19 

doadoras”, disse à ISTOÉ Laura Hind, porta-voz da rede. 20 

Segundo Greg Hodge, diretor do Beautiful People, a iniciativa surgiu por causa de insistentes 21 

pedidos. “Todos os pais gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos, sendo que 22 

um dos mais procurados é a beleza. Imagine a demanda para um website cujos membros se parecem 23 

com Brad Pitt, George Clooney e Angelina Jolie”, disse. 24 

No início, o serviço seria ofertado apenas aos membros da rede. Mas, no que consideraram um 25 

gesto de generosidade, os responsáveis resolveram abri-lo a qualquer interessado. “Não tínhamos 26 

certeza se o estenderíamos a pessoas que não fossem bonitas”, contou Robert Hintze, um dos 27 

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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fundadores do site. “Mas todos, inclusive os feios, gostariam de colocar filhos bonitos no mundo, e não 28 

podemos ser egoístas com o nosso pool de genes de pessoas atraentes.” 29 

A atitude, no entanto, carece de conhecimento. Qualquer indivíduo sabe que a presença de um 30 

pai e de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança terá os traços harmônicos. Hoje se sabe, 31 

inclusive, que é muito difícil prever até mesmo a chance de o bebê herdar características pontuais 32 

vinculadas à aparência, como a cor dos olhos e dos cabelos. “Atualmente, temos a informação de que 33 

diversos genes estão associados a essas características”, explica Raskin. “Por isso, é muito simplista 34 

dizer que determinado casal apresenta essa ou aquela probabilidade de ter um filho com olhos claros, 35 

por exemplo.” 36 

Na opinião do médico carioca Luiz Fernando Dale, especialista em medicina de reprodução 37 

assistida, trata-se de um projeto idealizado por indivíduos psicologicamente deturpados. Ele conta que, 38 

na sua experiência, nunca se deparou com casais pedindo filhos bonitos. “O que eles querem é que a 39 

criança seja saudável e se pareça o máximo possível com eles próprios”, diz. Para que isso seja 40 

possível, os médicos costumam recorrer a bancos de esperma e a doadoras de óvulos que pertençam, 41 

por exemplo, às mesmas populações das quais fazem parte os casais interessados. É o chamado critério 42 

da regionalidade. 43 

Para o Brasil, o Beautiful Baby Service pode não ter valia. Aqui, não é possível importar 44 

esperma ou óvulo e as doações são sempre anônimas. Portanto, o brasileiro que se interessar – e 45 

conseguir encontrar um doador no serviço – terá que ir a um lugar que permita uma doação aberta, em 46 

que doador e receptor podem se conhecer. Na Inglaterra isso é possível. Lá, inclusive, a Clínica 47 

London Bridge Fertility, Gynecology and Genetics Center, por exemplo, já se prontificou a realizar os 48 

procedimentos que podem ser gerados por meio dos contatos intermediados pela rede. “Apoiamos a 49 

iniciativa porque há dificuldade de encontrar doadores”, justificou à ISTOÉ Tim Mott, responsável 50 

pela comunicação da clínica. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IN:https://istoe.com.br/83259_A+QUESTIONAVEL+BUSCA+DO+BEBE+PERFEITO/ 
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01) Segundo o texto, no Brasil 

 

A) A reprodução artificial ainda está no campo das 

hipóteses. 

B) Os centros de reprodução assistida limitam-se a 

atender casais com problemas de fertilidade. 

C) A comercialização de óvulos inseminados 

artificialmente obedece a sigilo e atende aos valores 

éticos. 

D) A seleção de doadores de óvulos ou esperma pelos 

pais que desejam ter filhos prescinde de beleza física 

das crianças.  

 

02) Da leitura do texto depreende-se que 

 

A) Beleza e saúde são as duas pretensões mais 

manifestadas pelos pais que desejam ter filhos 

através da doação de óvulos ou esperma. 

B) No Brasil assim como na Inglaterra já é possível que 

doador e receptor se conheçam, anulação a hipótese 

de doação anônima. 

C) A doação de esperma e óvulos que remetam a 

possibilidade de ter um filho mais belo pode gerar 

uma distorção no real sentido da vida e das relações 

sociais sobrepondo um ser humano sobre o outro. 

D) A busca da perfeição tem gerado a criação, em todo o 

mundo, de cadastros de doadores de esperma e 

óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos. 

 

03) A leitura do primeiro e segundo parágrafos leva a 

inferir que os avanços científicos refletem 

 

A) O entendimento de alguns grupos de pessoas de que 

o ser humano é essencialmente matéria biológica. 

B) O desejo humano de procriação e imortalidade. 

C) O respeito pelos sentimentos humanos. 

D) O conhecimento da alma humana. 

 

04) Constitui um ponto de vista do autor, expresso no 

texto: 

 

A) “O problema é que, numa sociedade que já viveu 

episódios hediondos como o Holocausto, ofertar um 

critério de seleção baseado na beleza dá arrepios.” 

(L.13/14). 

B) “É uma iniciativa inaceitável, que lembra a eugenia”” 

(L.14/15). 

C) “É o chamado critério da regionalidade.” (L.42/43). 

D) “Aqui, não é possível importar esperma ou óvulo e as 

doações são sempre anônimas.” (L.44/45). 

 

05)  Leia o trecho abaixo: 

 

“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e 

de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança 

terá os traços harmônicos.” (L.30/31). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar 
 

A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

B) O agente da ação verbal, na primeira oração, é 

indeterminado. 

C) A segunda oração tem valor adjetivo. 

D) A terceira oração equivale a um substantivo. 

 

06) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 
 

A) A forma verbal “surgiu” (L.21) apresenta-se com a 

mesma regência de “descuida” (L.7). 

B) O vocábulo “só” (L.5) tem valor de exclusão. 

C) Em “cerca de cinco mil pessoas foram excluídas” 

(L.8/9), o verbo pode ficar também no singular em 

concordância com a palavra “cerca”, observando 

outros ajustes na sentença. 

D) A construção oracional “passar por essa primeira 

porta” (L.7) tem valor  de objeto direto. 

 

07) Quanto às funções dos elementos linguísticos das 

frases presentes nas alternativas abaixo, é correto 

afirmar 
 

A) Os vocábulos “o”, em “o que eles acreditam” (L.4), e 

“o”, em “corre o risco” (L.8), têm a mesma função 

morfológica. 

B) A expressão ”com vários atributos” (L.22) é agente 

da ação verbal. 

C) Não se permite omissão da preposição “de” no uso 

do verbo gostar, em “Todos os pais gostariam que 

seus filhos fossem abençoados com vários atributos” 

(L.22), uma vez que a forma verbal seleciona uma 

oração subordinada substantiva completiva.  

D) A expressão “de pessoas brilhantes” (L. 19) é 

paciente da ação verbal.  

 

08) Exerce a mesma função sintática de “da ideia” (L.5) a 

expressão 
 

A) “de um projeto idealizado” (L.38). 

B) “de seleção” (L.14). 

C) “de um serviço” (L.1). 

D) “de conhecimento” (L.30). 
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09) No texto 

 

A) A expressão “são [...] que”, em “E são esses 

indivíduos que o site disponibiliza como possíveis 

doadores.” (L.11) tem valor de realce, podendo ser 

retirado da oração sem prejuízo sintático. 

B) A construção verbal “tinham ganhado” (L.9) tem 

como forma simples correspondente “ganharam” no 

pretérito perfeito. 

C) A preposição contida na contração “à” (L.2) é uma 

exigência do verbo “colocar” que aparece no 

infinitivo pessoal.  

D) “Por isso” (L.34) tem valor explicativo. 

 

10) Marque a alternativa CORRETA:  

 

A) Em “terá que ir a um lugar” (L.46), o vocábulo “que” 

pertence à mesma classe gramatical  de “que”,  em 

“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e 

de uma mãe bonitos...” (L.30/31). 

B) A forma verbal “fazem” (L.42) está no plural 

concordando com “mesmas populações” (L.42).  

C) “Apoiamos” (L.49)  é uma forma verbal anunciadora 

da indeterminação do sujeito na oração. 

D) A forma pronominal “cujos” (L.23), no contexto em 

que se insere, exerce a mesma função sintática de 

“que pode muito bem ser tratado como inaceitável” 

(L.1/2).  

 

AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO 

TEXTO ABAIXO 

 

¨A Bomba Suja¨ 

1. Introduzo na poesia  

2. a palavra diarreia.  

3. Não pela palavra fria  

4. mas pelo que ela semeia. 

 

5. Quem fala em flor não diz tudo.  

6. Quem me fala em dor diz demais.  

7. O poeta se torna mudo 

8. sem as palavras reais. 

 

9. No dicionário a palavra  

10. é mera ideia abstrata.  

11. Mais que palavra, diarreia  

12. é arma que fere e mata. 

 

13. Que mata mais do que faca,  

14. mais que bala de fuzil,  

15. homem, mulher e criança  

16. no interior do Brasil. 

.......................................... 
 

17. É como uma bomba D  

18. que explode dentro do homem  

19. quando se dispara, lenta,  

20. a espoleta da fome. 

.......................................... 

 

21. Cabe agora perguntar  

22. quem é que faz essa fome,  

23. quem foi que ligou a bomba  

24. ao coração desse homem. 

 

25. Quem é que rouba a esse homem  

26. o cereal que ele planta,  

27. quem come o arroz que ele colhe  

28. se ele o colhe e não janta. 

 

29. Quem faz café virar dólar  

30. e faz arroz virar fome  

31. é o mesmo que põe a bomba  

32. suja no corpo do homem. 

 

33. Mas precisamos agora  

34. desarmar com nossas mãos  

35. a espoleta da fome  

36. que mata nossos irmãos. 

 

37. Mas precisamos agora  

38. deter o sabotador  

39. que instala a bomba da fome  

40. dentro do trabalhador. 

......................................... 

 

41. E sobretudo é preciso  

42. trabalhar com segurança  

43. pra dentro de cada homem 

44. trocar a arma da fome  

45. pela arma da esperança. 

 

GULLAR, Ferreira.  A bomba suja. in: 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/ 

 

11) O poema 
 

A) denuncia a exploração do povo brasileiro a quem são 

negados os direitos fundamentais.  

B) evidencia os efeitos da recessão econômica sobre o 

povo brasileiro. 

C) apresenta o homem — em face da fome — 

desapegado à vida. 

D) condena a ação do estrangeiro no Brasil, seduzindo o 

povo com sua moeda forte: o dólar. 
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12) No poema, o sujeito poético  

 

A) revela-se consciente do seu papel transformador da 

realidade. 

B) demonstra insegurança quanto à identificação do 

agente causador do flagelo da fome brasileira. 

C) critica a indiferença das minorias privilegiadas em 

relação ao sofrimento de seus semelhantes,     

D) procura, através de denúncias, alcançar o inatingível. 

 

13) O poema caracteriza-se  

 

A) pela linearidade discursiva.  

B) pela valorização do descritivismo.  

C) pela ambiguidade do discurso.  

D) pelo uso de um tom coloquial. 

 

14) A ação expressa pela forma verbal transcrita à 

esquerda está corretamente indicada em 

 

A) "Introduzo" (v. 1)       — habitual no presente. 

B) "diz" (v. 5) — concluída no passado. 

C) "ligou" (v. 23) — em curso no passado. 

D) "rouba" (v. 25) — contínua no presente. 

 

15)  No poema, 

 

A) "mas" (v. 4) e "e" (v. 28) exprimem a mesma ideia. 

B) "tudo" (v. 5) e "demais" (v. 6) completam o sentido 

do verbo "dizer." 

C) "mudo" (v. 7) e "suja" (v. 32) possuem o mesmo 

valor morfossintático. 

D) "a espoleta da fome" (v. 20) e "o cereal" (v. 26) 

exercem a mesma função sintática. 
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16) A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96) trouxe 

diversas mudanças em relação às leis anteriores, 

como, EXCETO: 

 

A) Aumento da carga horária mínima para oitocentas 

horas distribuídas em duzentos dias na educação 

básica. 

B) Formação de docentes para atuar na educação básica 

em curso de nível superior. 

C) Matrícula dos alunos a partir dos sete anos de idade, 

no ensino fundamental. 

D) Vaga na escola pública de educação infantil a toda 

criança a partir do dia em que completar quatro anos 

de idade.  

 

17)  De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 

9394/96), a educação é:  

 

A) Dever da família e do Estado. 

B) Dever do Município. 

C) Dever exclusivo da família. 

D) Dever exclusivo do Estado. 

 

18)  Em relação ao Plano Nacional de Educação (PNE), 

assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) É composto por metas que abrangem todos os níveis 

de formação. 

B) É composto por metas que abrangem apenas o 

ensino fundamental e médio. 

C) É composto por metas que abrangem apenas o 

ensino fundamental. 

D) É composto por metas que abrangem apenas a 

educação infantil. 

 

19)  As bases que dão sustentação ao projeto nacional de 

educação, tem como base os seguintes princípios, 

EXCETO: 

 

A) Existência apenas de instituições públicas de ensino. 

B) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

C) Valorização da experiência extraescolar. 

D) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais. 

 

 

 

20)  O Saeb e a Prova Brasil são dois exames 

complementares que compõem o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica. Com relação ao 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) A avaliação é feita por amostragem 

B) Abrange estudantes das redes públicas e privadas do 

país 

C) Abrange estudantes localizados apenas em área 

urbana 

D) São aplicadas provas de Língua Portuguesa e 

Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                      QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) No Ensino fundamental, a partir do ensino de 

Ciências Naturais ao aluno é possibilitado identificar 

os diferentes modos de reprodução, alimentação, 

locomoção, sustentação, respiração, moradia e 

defesa dos seres vivos (diversidade). Esta 

capacidade é possível de ser desenvolvida através do 

seguinte eixo temático: 

 

A) Vida e meio ambiente. 

B) Ser humano e saúde. 

C) Terra e universo. 

D) Tecnologia e sociedade. 

 

22) Ao se trabalhar a temática “meio ambiente” com os 

alunos do Ensino Fundamental, o Professor poderá 

apresentar a seguinte definição: 

 

“Resíduo líquido proveniente de resíduos sólidos 

(lixo), particularmente quando dispostos no solo, 

como por exemplo, nos aterros sanitários. 

Resulta principalmente de água de chuva que se 

infiltra e da decomposição biológica da parte 

orgânica dos resíduos sólidos. É altamente 

poluidor. ” 

 

No contexto das Ciências Naturais, o fragmento 

acima conceitua: 

 

A) Ecossistema. 

B) Endocitose. 

C) Quimiossíntese. 

D) Chorume. 

 

23) No Ensino Fundamental, ao se trabalhar a temática 

“seres microscópicos” espera-se que os alunos 

construam um conjunto de saberes e conhecimentos 

relacionados às Ciências Naturais, que lhes permitam 

ser capazes de: 

 

A) Conhecer como a energia elétrica é conduzida até as 

residências. 

B) Construir um circuito elétrico. 

C) Reconhecer que os seres microscópios estão 

presentes na água, no ar, no solo, em outros seres 

vivos e nos diferentes ambientes do planeta. 

D) Diferenciar circuito elétrico aberto de fechado. 

 
 

 

 

 

 

24) No Ensino Fundamental, ao se trabalhar a temática 

“energia elétrica” espera-se que os alunos construam 

um conjunto de saberes e conhecimentos 

relacionados às Ciências Naturais, que lhes permitam 

ser capazes de: 

 

A) Conhecer a estrutura interna do planeta Terra. 

B) Identificar as camadas que formam a Terra. 

C) Reconhecer as vantagens e desvantagens de cada 

tipo de usina elétrica estudada. 

D) Compreender a formação de vulcões. 

 

25) No Ensino Fundamental, ao se trabalhar a temática 

“a estrutura do planeta Terra: a Terra vista por 

dentro” espera-se que os alunos construam um 

conjunto de saberes e conhecimentos relacionados 

às Ciências Naturais, que lhes permitam ser capazes 

de: 

 

A) Conhecer as etapas do tratamento de água. 

B) Relacionar os movimentos das placas tectônicas à 

ocorrência dos terremotos. 

C) Conhecer as etapas do tratamento de esgoto. 

D) Reconhecer a importância do descarte adequado de 

resíduos sólidos. 

 

26) Um Professor de Ciências Naturais que deseja 

desenvolver a temática “problemas ambientais” com 

os alunos do Ensino Fundamental deverá fazê-lo 

através do seguinte conteúdo: 

 

A) Efeito estufa. 

B) Protozoários. 

C) Vírus. 

D) Vacinação. 

 

27) Um Professor de Ciências Naturais que deseja 

desenvolver a temática “magnetismo” com os alunos 

do Ensino Fundamental deverá fazê-lo através do 

seguinte conteúdo: 

 

A) Movimento de translação. 

B) Estações do ano. 

C) Movimento de rotação. 

D) Polo norte e polo sul dos ímãs. 
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28) No contexto das funções inorgânicas o hidróxido 
férrico o Fe(OH)3 pode ser considerado como: 

 

A) Ácido. 

B) Base. 

C) Sal. 

D) Carbono 
 

29) De acordo com a tabela periódica dos elementos 
químicos, a IUPAC, pode-se afirmar que o Antimônio 
(Sb) está presente na seguinte família: 

 

A) Família dos Calcogênios. 

B) Família dos Halogênios. 

C) Família do Nitrogênio. 

D) Família dos Gases Nobres. 
 

30) No Ensino fundamental, a partir do ensino de 
Ciências Naturais ao aluno é possibilitado 
reconhecer a importância do ar para a vida dos seres 
vivos no ar, no solo e na água. Esta capacidade é 
possível de ser desenvolvida através do seguinte 
eixo temático: 

 

A) Reino protista. 

B) Terra e universo. 

C) O ciclo vital do corpo humano. 

D) Refração e difração. 
 

31) Segundo alguns ambientalistas, é recente o impacto 
causado pela atividade industrial humana no 
ambiente global, considerando toda a sua história. A 
Terra, já conheceu mudanças hidrográficas, 
climáticas e biológicas, que diferiram dos episódios 
anteriores de mudança global, em virtude de que o 
fator modificante desta vez é eminentemente 
humano.  
Dentre as várias formas de interferência da ação 
humana e suas consequências no ambiente natural 
podemos citar, EXCETO:  

 

A) A destruição da camada de ozônio, atribuída ao 
acúmulo de clorofluorcarbonetos na estratosfera, 
originado em nossas atividades industriais 
poluentes; 

B) A formação das marés vermelhas, como 
consequência a liberação de toxinas nas águas, 
trazendo sérios problemas para os organismos 
marinhos. 

C) A perda da diversidade biológica, em razão da 
derrubada crescente de áreas tropicais de florestas 
úmidas para fins de exploração agrícola não 
planejada e predatória; 

D) O aumento das taxas de dióxido de carbono na 
atmosfera, motivado pelo uso crescente de 
combustíveis fósseis e pela eliminação da cobertura 
florestal; 

 

32)  As células abaixo são resultantes do processo de 

mitose ou de meiose. Com base nesta informação, 

relacione a 1ª coluna com os dados da 2ª coluna.  

 

1ª COLUNA: 

 

a- espermatozoide 

b- células musculares 

c- células epiteliais 

d- células ósseas 

e- óvulo 

 

2ª COLUNA: 

 

(1) Mitose 

(2) Meiose 

 

A) a- 1; b- 1; c- 2; d- 1; e- 2  

B) a- 2; b- 1; c- 2; d- 1; e- 1 

C) a -2; b- 1; c- 1; d- 1; e- 2 

D) a- 1; b- 2; c- 1; d- 2; e- 1 

 

33)  Quando olhamos em um espelho plano, vemos uma 

imagem refletida. Ao observar a figura abaixo, pode-

se concluir que a imagem formada por este tipo de 

espelho é:   

 

 
 

A) Real, assimétrica e com dimensão menor que o 

objeto observado. 

B) Real, direta e do mesmo tamanho do objeto. 

C) Virtual, assimétrica e de tamanho variável, 

dependendo da distância que o objeto está do 

espelho.  

D) Virtual, direta e do mesmo tamanho do objeto. 

 

http://www.sabereletronica.com.br/files/image/figura_1_metamateriais.jpg
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34)  Os sistemas respiratórios de insetos, minhocas, 

caracol e peixes são respectivamente:    

                 

1                                                      2 

 

 

 

 

 

                                      

        3                                                    4 

 

  

 

A) Traqueal, branquial, pulmonar e cutâneo. 

B) Traqueal, branquial, cutâneo e branquial. 

C) Branquial, branquial, pulmonar e cutâneo. 

D) Traqueal, cutâneo, pulmonar e branquial. 
 

35)  Responda à questão relacionando as estruturas 
presentes na 1ª coluna com as informações 
presentes na 2ª coluna.   
 
1ª Coluna 

 
(  ) Mitocôndrias  
(  ) Centríolos  
(  ) DNA  
(  ) Ribossomos  
(  ) Proteínas  
(  ) Peroxissomos  
(  ) RNA  

 
2ª Coluna 

 
1 - Presente apenas nas células eucariotas. 
2 - Presente apenas nas células procariotas. 
3 - Presente tanto em células eucariotas como em 
procariotas. 
 
A ordem CORRETA dos parênteses da coluna I, de 
cima para baixo, é: 

 

A) 1 - 1 - 3 - 3 - 3 - 1 - 3. 

B) 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1.  

C) 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2.  

D) 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 3.  
 

36)  São organelas citoplasmáticas presentes tanto em 
células vegetais quanto em células animais:  

 

A) Cromossomos, cariomembrana e plastídeos. 

B) Membrana plasmática, parede celular e citoplasma.  

C) Retículo endoplasmático, mitocôndrias e complexo 
de golgi.  

D) Vacúolos, cariomembrana e lisossomos.  
 

37)  “.______________ nada mais é, do que a variedade de 
genes, espécies e ecossistemas que fazem parte da 
biosfera.  ___________ pode ser medida pelo número 
total de espécies vivas nos ecossistemas terrestres e 
aquáticos, determinando o que os ecólogos chamam 
de "a riqueza total do planeta". 

 
Assinale a opção que contempla as duas lacunas no 
texto acima:  

 

A) Biodiversidade. 

B) Biosfera. 

C) Desenvolvimento sustentável. 

D) Ecologia. 
 

38)  A fartura de água no planeta é enganadoramente 
aparente. Apenas 2,5% da massa líquida são 
compostos de água doce, e menos de 0,01%, de água 
potável. A água é a substância em maior quantidade 
nos seres vivos. No corpo humano, ela representa 
cerca de 70% do seu peso. 

 
Entre as afirmativas a seguir que indicam a 
importância da água para os seres vivos, a que NÃO 
está correta é:  

 

A) A capacidade da água de dissolver várias substâncias 
orgânicas e inorgânicas está no fato de suas 
moléculas serem bipolares. 

B) A água atua como catalisadora na maioria das 
reações químicas que se processam no interior das 
células. 

C) A fase sólida da água é menos densa que a líquida o 
que é muito importante para a sobrevivência dos 
seres aquáticos em regiões muito frias. 

D) A grande capacidade da água de absorver calor 
protege o material vivo contra súbitas mudanças 
térmicas. 
 

39) A água ferve a 100oC no nível do mar. Em uma cidade 
que se situa abaixo deste nível (-800m), qual deve 
ser a temperatura de ebulição aproximada da água? 

 

A) 100oC 

B) 98 oC 

C) 103 oC 

D) 0 oC 
 

40) A velocidade do som é variável de acordo com o 
meio onde se propaga. Qual dos meios a seguir faz a 
velocidade do som ser maior:  

 

A) Água. 

B) Metal. 

C) Ar. 

D) Vácuo. 
 

 

http://educar.sc.usp.br/ciencias/seres_vivos/clip_image027.jpg
http://revistabiologia.files.wordpress.com/2008/09/imagem22.jpg
http://www.escolakids.com/public/upload/file/peixes3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ZOi6ILKRJqM/R8FguYc3n_I/AAAAAAAAACE/zhfWdGYhSZk/s320/caracol.jpg

