
 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

189 – BIÓLOGO 
 

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.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 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:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 
Segura o homem na faca,  39 

A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A eutrofização de cursos d'água (rios, lagos ou 

represas) é o processo que resulta num aumento 

de nutrientes essenciais para o fitoplâncton 

(algas) e plantas aquáticas superiores, 

principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, 

carbono e ferro, sendo que o homem aprendeu a 

reproduzir o processo natural, surgindo então a 

eutrofização artificial, também chamada de 

eutrofização acelerada ou antrópica. Sobre a 

eutrofização artificial, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Nas últimas décadas, a eutrofização natural tem 

sido agravada pela eutrofização artificial 

decorrente do lançamento, nos corpos d'água, de 

efluentes domésticos e industriais, assim como 

de água resultante de drenagem de áreas 

cultivadas com adubos químicos.  

(B) Os efeitos da eutrofização artificial manifestam  

-se com a quebra do equilíbrio ecológico, pois a 

matéria orgânica é decomposta por todo o 

sistema. As principais alterações decorrentes 

dizem respeito às condições físico-químicas e 

biológicas. 

(C) Nos lagos e represas eutrofizados artificialmente, 

observam-se, nos meses mais quentes do ano, 

altas densidades populacionais de algas, 

sobretudo as algas azuis (cianofíceas). Ao atingir 

esse estágio, a água do ecossistema lacustre se 

torna imprópria para o abastecimento, em 

especial pela alta quantidade de substâncias 

tóxicas e mal cheirosas, excretadas pelas algas.  

(D) A decomposição de detritos por 

microorganismos consome quantidades 

expressivas de oxigênio. Nessas condições, 

surgem outros gases resultantes da atividade de 

bactérias anaeróbias, entre os quais o gás 

sulfídrico e o metano, que são gases 

extremamente venenosos para a maioria dos 

organismos aquáticos, especialmente para os 

peixes. Dessa forma, os peixes e outros 

organismos morrem por asfixia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Analise a seguinte figura e, em seguida, assinale 

a alternativa correta: 

 
Fonte: http://escolakids.uol.com.br (ADAPTADA). 

(A) 1 possibilita a formação de uma pressão positiva 

dentro da célula (turgescência) e a manutenção 

da forma da célula, permitindo a junção de 

células adjacentes. 

(B) 2 corresponde a um elaborado sistema de 

endomembranas envolvido na biossíntese, 

processamento e secreção de lipídios, proteínas 

e polissacarídeos. 

(C) 3 realiza a fotossíntese e contêm os pigmentos 

fotossintéticos (principalmente clorofilas) que são 

responsáveis pela coloração verde das folhas (e 

também de caules). 

(D) 4 mantém as diferenças eletroquímicas 

essenciais entre o citosol e o meio externo, e 

entre o citosol e o interior de cada 

compartimento, respectivamente.  

 

23) Analise as seguintes situações: 

 

1. Multiplicação de uma bactéria em um organismo;  

2. Acasalamento de uma cadela e um cão gerando 

8 filhotes; 

3. Confecção de mudas de plantas para replantio; 

4. Ovos da abelha rainha que dão origem à 

zangões.   

 

Possui ou possuem variabilidade genética o(s) 

seguinte(s) caso(s): 

(A) 1 e 2. 

(B) Apenas 2. 

(C) 3 e 4. 

(D) Apenas 4. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) A polidactilia é uma anomalia que consiste na 

alteração quantitativa anormal dos dedos da mão 

ou dos dedos do pé, sendo que o fenótipo dessa 

anomalia é expresso da mesma maneira em 

homozigotos e heterozigotos, aparecendo em 

todas as gerações de uma família, conforme 

ilustrado no heredograma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É correto afirmar que a polidactilia é um tipo de 

herança: 

(A) Autossômica recessiva.  

(B) Autossômica dominante. 

(C) Dominante ligada ao X. 

(D) Recessiva ligada ao X. 

 

25) Sobre modelos de especiação, analise a 

seguinte descrição:  

 

“Ocorre sem que haja isolamento geográfico. Nesse 

modelo, as populações se divergem por adaptação a 

ambientes diferentes dentro de um continuun na faixa 

de dispersão da espécie ancestral. A adaptação a 

ambientes/nichos distintos que ocorrem ao longo da 

grande faixa de dispersão da espécie ancestral 

parece ser a mais importante etapa nesse processo 

de especiação. Muitas vezes pode ser criada 

uma zona híbrida entre as duas espécies "incipientes" 

derivadas, cujos híbridos podem possuir diferentes 

graus de viabilidade ou fertilidade. Essa zona híbrida 

pode funcionar como barreira ao fluxo gênico entre as 

duas espécies que estão se diferenciando.” Fonte: 

http://labs.icb.ufmg.br 

 

O modelo descrito acima refere-se à: 

(A) Especiação Parapátrica. 

(B) Especiação Alopátrica. 

(C) Especiação Simpátrica. 

(D) Especiação Vicariante. 

 

 

 

26) Sobre a composição química dos ácidos 

nucleicos do DNA, é INCORETO afirmar que: 

 

(A) Os nucleotídeos são formados por bases 

nitrogenadas, uma ribose (pentose) e ácido 

fosfórico. 

(B) A adenina e a guanina são bases púricas, 

enquanto a citosina e a timina são bases 

pirimídicas. 

(C) Para a formação dos ácidos nucleicos, os 

nucleotídeos são covalentemente ligados 

através de ligações fosfodiéster que se 

estabelecem entre o fosfato de um nucleotídeo. 

(D) As fitas novas de DNA sempre crescem da 

extremidade 5’para 3’. 

 

27) Sobre as evidências da Teoria da Evolução, é 

correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Com os fósseis foi possível analisar as 

semelhanças e diferenças existentes entre as 

espécies, podendo-se concluir que ocorreu 

surgimento de algumas espécies e 

desaparecimento de outras ao longo do tempo. 

(B) O estudo da embriologia e da anatomia 

comparada mostra grandes semelhanças entre 

diversos grupos de seres vivos, o que supõe que 

eles podem ter um ancestral comum. 

(C) Os órgãos homólogos são aqueles que 

apresentam origem embrionária e estruturas 

anatômicas diferentes, mas exercem a mesma 

função. Como exemplo, podemos citar as asas 

das aves e dos insetos. Surgem por divergência 

evolutiva. 

(D) Nas semelhanças moleculares, a estrutura 

genética de diferentes espécies são comparadas 

diretamente, ou seja, através da comparação das 

sequências de nucleotídeos presentes nas 

moléculas de DNA, podemos distinguir o grau de 

semelhança dos genes entre espécies. 

 

28) Caules aéreos muito espessos e com acúmulo 

de cortiça, sistema subterrâneo desenvolvido, 

folhas com estômatos abaxiais, cutícula espessa 

e com pilosidades são algumas adaptações de 

plantas pertencentes a uma vegetação de: 

 

(A) Caatinga. 

(B) Mata atlântica. 

(C) Cerrado. 

(D) Mata de araucárias. 

http://labs.icb.ufmg.br/
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29) A célula é isolada do ambiente por uma 

bicamada fosfolipídica nomeada membrana 

plasmática, constituída fundamentalmente por 

fosfolipídios e proteínas. A membrana permite a 

passagem de certas substâncias através dela e 

impede a passagem de outras, mantendo o meio 

intracelular adequado às necessidades da célula. 

Sobre a permeabilidade da membrana 

plasmática e os tipos de transporte, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) A difusão simples ocorre com o fluxo passivo de 

partículas de soluto através da membrana sem 

gasto de energia. 

(B) A difusão facilitada ocorre com o fluxo passivo de 

soluto através da membrana com o auxílio de 

proteínas situadas na estrutura da membrana 

celular sem gasto de energia. 

(C) A osmose ocorre com a passagem de solvente 

(água) através da membrana sem gasto de 

energia. Influenciada pela quantidade de soluto 

na solução. 

(D) O transporte ativo ocorre com a passagem de 

íons ou substâncias pela membrana celular a 

favor de um gradiente de concentração (com 

gasto de energia). Conta com a utilização de 

proteínas de membrana.  

 

30) Ao conjunto formado pelos fatores abióticos 

(elementos físicos e químicos do ambiente) e os 

fatores bióticos (seres vivos), dá-se o nome de: 

 

(A) Comunidade. 

(B) Nicho ecológico. 

(C) Ecossistema. 

(D) Biocenose. 

 

31) Os primeiros seres surgidos na Terra, segundo a 

Teoria Heterotrófica da Vida, de Oparin, teriam 

sido: 

 

(A) Autótrofos e aeróbios. 

(B) Heterótrofos e anaeróbios. 

(C) Guimiossintetizantes e aeróbios. 

(D) Fermentadores e aeróbios. 

 

32) Um fragmento da molécula de DNA com 

capacidade de transcrever tem a seguinte 

sequência de bases nitrogenadas: 

AACGTTCTG. Portanto o filamento do RNA 

formado será: 

(A) AACGTTCTG. 

(B) UUGCAAGAC. 

(C) TTGCUUGUC. 

(D) GGATCCGAT. 

 

33) Todos os representantes da classe dos 

artrópodos abaixo têm como característica 

ausência do sistema circulatório, EXCETO: 

 

(A) Celenterados. 

(B) Platelmintos. 

(C) Anelídeos. 

(D) Nematelmintos. 

 

34) Vermes achatados, com corpo dotado de três 

estratos de células, triploblásticos acelomados 

com sistema bilateral são: 
 

(A) Platelmintos. 

(B) Nematelmintos. 

(C) Celenterados. 

(D) Protozoários. 

 

35) Todas as correlações abaixo estão corretas, 

EXCETO: 
 

(A) Anelídeos / Invertebrados vermiformes. 

(B) Artrópodos / Invertebrados providos de órgãos 

locomotores articulados. 

(C) Nematelmintos / Caracterizam-se por corpo 

longo cilíndrico segmentado em anéis. 

(D) Crustáceos / Caracterizam-se por corpo 

revestidos por uma crosta quitinosa muitas vezes 

impregnada por sais calcários. 
 

36) Analise as afirmativas abaixo: 
 

I. As gyminospermas mais comuns entre nós são 

as coníferas, que compreendem as palmeiras, a 

carnaubeira e a bananeira. 

II. Os vegetais superiores abrangem todas as 

plantas traqueófitas dotadas de órgãos bem 

desenvolvidos como raízes, caules, folhas, flores 

e frutos, em grande número delas. 

III. As angiospermas são as plantas mais evoluídas 

dos tempos atuais. 
 

A opção correta é: 

(A) Apenas I e II estão corretas. 

(B) Apenas II e III estão corretas. 

(C) Apenas I e III estão corretas. 

(D) II e III estão corretas. 
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37) São características das gyminospermas, 

EXCETO: 

 

(A) Presença de caule. 

(B) Presença de fruto. 

(C) Presença de flores. 

(D) Presença de folhas. 

 

38) A eritroblastose fetal é uma doença de natureza 

imunológica induzida por incompatibilidade 

sanguínea relativa ao fator Rh. Essa doença será 

verificada eventualmente em filhos: 

 

(A) De pais Rh negativos. 

(B) De pais Rh positivos. 

(C) Rh positivos com pai Rh positivo e mãe Rh 

negativa. 

(D) Rh negativos com pai Rh positivo e mãe Rh 

negativa. 

 

39) O composto formado por aminoácidos e unidos 

por ligações peptídicas são: 

 

(A) Carboidratos. 

(B) Proteínas. 

(C) Glicídios. 

(D) Sais Minerais. 

 

40) Um pássaro que se alimenta de larvas que 

atacam as folhas de um cafezal comporta-se 

como: 

 

(A) Consumidor primário. 

(B) Consumidor secundário. 

(C) Produtor. 

(D) Parasita. 

 

 


