ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BENEDITO LEITE - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DE CIÊNCIAS
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
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

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

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5.
VIOLÊNCIA, TV E CRIANÇA: O COMEÇO DE UMA NOVA ERA. SERÁ?
Muita gente culpa os meios de comunicação por disseminar e incentivar, através de
programas e notícias, a violência no mundo. A tevê então é a principal acusada deste malefício
à sociedade.
Acontece que os meios de comunicação são considerados, por estas mesmas pessoas,
como causa de alguma coisa e não reflexo e causa ao mesmo tempo, num processo interativo,
como pessoalmente creio ocorrer. Quer dizer: a tevê não é a causa das coisas, das
transformações, dos fatos. Não. Ela é veículo. É meio pelo qual as coisas, as transformações
e os fatos chegam aos indivíduos.
Pois bem, é neste ponto que três temas passam a ser profundamente entrelaçados e
discutidos, adquirindo a maior importância em qualquer sociedade: criança – violência e
televisão.
As crianças, estas estão aí. No Brasil, sessenta por cento da população têm menos de vinte
anos de idade, o que desde logo dá a devida magnitude do problema.
A violência também está aí mesmo. Com uma diferença: ao longo da história do mundo ela
sempre esteve presente só que lá longe. Agora, graças aos meios de comunicação são as
pessoas, em suas casas, as que estão presentes a ela. As gerações anteriores, para saber
das guerras, ou as viam “idealizadas”, glamourizadas e heroicizadas no cinema, ou liam a
respeito nos livros de história. Hoje, ninguém idealiza nada. Vê. Vê, via satélite. Não ouve falar
dos horrores. Participa deles. Por outro lado, a violência aumenta em proporções
assustadoras, tanto no resto do mundo como aqui bem perto, em cada esquina.
Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo de
informação em escala mundial?
É preciso lembrar, por exemplo, que muito da campanha de opinião pública contra a guerra
do Vietnã nos Estados Unidos deveu-se à cobertura instantânea da televisão. Nada é estático.
O que divulga provoca também resistências. Hoje as pessoas deixaram de ter a violência
como algo sempre distante, algo que “só acontece com os outros”. Todos estão ameaçados
nesta bolota azul em que vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum.

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

Página 3 de 13

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Não é verdade, igualmente, que os meios de comunicação só disseminem a violência.
Quem acompanha de boa-fé, assiste ao alerta diário destes meios contra todas as formas de
violência e as ameaças de destruição tanto da terra quanto da espécie, no caso de persistirem
as ameaças nucleares e as afrontas ecológicas.
Ninguém aguenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver a cada dia.
Está podendo julgar e avaliar a que leva os seus desvarios. Está se conhecendo em seus
máximos e em seus mínimos, em suas grandezas e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível. Está secretando os anticorpos à violência e as atitudes necessárias
à sua sobrevivência. Está consciente de que a ameaça é conjuntural. De que ou o homem se
entende e redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se aniquila: no macro do
mundo ou no micro de cada comunidade.
E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso. Elas, por definição, são mais saudáveis,
mais instintivas, mais purificadas. Ninguém vai lhes contar histórias sobre as guerras: elas as
acompanham. Sobre os atentados brutais: elas os veem. E no segredo de sua psique, ainda
plena dos instintos vitais, seguramente elaboram os mecanismos de defesa necessários à
preservação da vida.
É analisando estes assuntos que me recordo de uma tese, estranha, mas séria e digna de
reflexão, de um amigo meu, médico, homem de idade, sabedoria e ciência. Diz ele que nunca
como hoje a humanidade pôde conviver tão perto da loucura. Ela entra diariamente através
dos noticiários, dos fatos e das imagens, enfim, da comunicação moderna. E acrescenta: só
quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se aproximar da cura.
Negar a loucura é tão louco quanto ela. Aceitá-la como dado desse eterno conflito em
superação no caminho absoluto que é o homem significa poder entrar em relação com a
doença e só assim tratá-la, superá-la, dimensioná-la, aproveitar o fluxo de sua energia
desordenada para a tarefa de reconstrução humana.
Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo dizendo:
concordando ou não, sua tese merece reflexão. E perguntando com pavor: será mesmo
necessário pagar um preço existencial tão alto para se ter esperança? Que ela venha com as
crianças deste país que sei (por intuição) serão os pontais de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (já está começando) das cinzas da violência, se possível antes da
generalização desta como única forma de resolver os conflitos e as diferenças entre os
homens. Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é maior que o ódio.
Artur da Távola - 1979

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS
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01)

O título do texto revela:

(A)

Censura.
(B) Inconformação.
(C) Descrença.
(D) Ironia.
02)

Tendo em vista as ideias expostas no
texto, é correto afirmar:

(A)

Para o autor, a televisão incentiva a
violência.
(B) O autor tem uma visão favorável da
televisão como veículo de comunicação.
(C) Távola questiona a autenticidade das
notícias da televisão.
(D) O texto revela um posicionamento de
objeção do autor quanto aos meios de
comunicação .
03)

O termo destacado tem o mesmo
significado da palavra entre parêntese,
exceto em:

04)

Há marcas de oralidade em:

(A)

“Desnecessário dizer que ele é
psiquiatra.” (12º parágrafo)
(B) “O que divulga provoca também
resistências.” (7º parágrafo)
(C) “Pois bem, é neste ponto que três temas
passam
a
ser
profundamente
entrelaçados (...)” 3º parágrafo
(D) “Hoje, ninguém idealiza nada.” (5º
parágrafo)
05)

“Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é
maior que o ódio.” 12º parágrafo

É correto afirmar sobre essa frase:
(A) O autor confirma a existência do Amor e
da Morte no mundo.
(B) O autor reforça a necessidade de ajuda
de seres sobrenaturais.
(C) Távola acredita na força da religião
politeísta.
(D) O autor acredita na mitologia para
compreensão do mundo.

(A)

“(...) para saber das guerras, ou as viam
idealizadas,
glamourizadas
e
heroicizadas no cinema,” 5º parágrafo
(sublime)
(B) “Está podendo julgar e avaliar a que leva
os seus desvarios.” 9º parágrafo
(contrassenso)
(C) “(...) ou se aniquila: no macro do mundo
ou no micro de cada comunidade.” 9º
parágrafo (pulverizar)
(D) “Mas o amor é maior que o ódio.” 12º
parágrafo (contanto)

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

06)

Marque a alternativa que não apresenta
linguagem conotativa:

(A)

“Todos estão ameaçados nesta bolota
azul em que vivemos.” (7º parágrafo)
(B) “É meio pelo qual as coisas, as
transformações e os fatos chegam aos
indivíduos.” (2º parágrafo)
(C) “Está secretando os anticorpos à
violência e as atitudes necessárias à sua
sobrevivência.” (9º parágrafo)
(D) “(...) de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (...) das cinzas da
violência (...).” (12º parágrafo)
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07)

10)

É uma palavra formada por derivação
sufixal :

(A)

Compor.
(B) Enriquecer.
(C) Maldade.
(D) Passatempo.
11)

Nessa charge, as palavras que podem ser
classificadas como substantivos são em
número de :
(A) Um.
(B) Dois.
(C) Três.
(D) Quatro.
08)

“Ninguém
aguenta
prolongadas.” (9º parágrafo)

“Pergunto eu: será só o incentivo à
violência o resultado único desse
processo de informação em escala
mundial?” 6º parágrafo

O termo destacado nessa frase exerce a
função de:
(A) Complemento nominal.
(B) Objeto direto.
(C) Objeto indireto.
(D) Predicativo.

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

A regência do verbo destacado contraria os
padrões cultos da língua escrita em:
(A) Cabe aos pais assistir os filhos.
(B) Eu a convidei para assistir a peça
comigo.
(C) Esse é um direito que assiste à
população.
(D) Eu não assisto aos programas de
violência.

tensões

O sujeito dessa frase é assim classificado:
(A) Sujeito indeterminado.
(B) Sujeito inexistente.
(C) Sujeito desinencial.
(D) Sujeito simples.
09)

“Elas estão assistindo a tudo isso.” (10º
parágrafo)

12)

“Logo, repudiar a violência é tarefa
comum.” (7º parágrafo)

Mantendo-se o sentido da frase, a palavra
destacada pode ser substituída pelas
conjunções apresentadas a seguir, exceto:
(A) Por conseguinte.
(B) Contudo.
(C) Portanto.
(D) Assim.
13)

Marque a alternativa que contraria as
regras de concordância:

(A)

Esperamos que Vossa Excelência
cumpra vossas promessas.
(B) Trata-se de dados estatísticos sobre a
violência no Brasil.
(C) Daqui a um mês estaremos em Brasília.
(D) Bastam poucos minutos de guerra, e o
mundo pode acabar.
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14)

A palavra “SE” é classificada como
pronome apassivador em:

(A)

“(...) ou o homem se entende e
redescobre o Direito estabelecendo seu
primado, ou se aniquila (...).”
(B) Se o homem praticar a palavra de Deus,
não haverá violência.
(C) As moscas apanham-se com mel, e não
com fel.”
(D) Para se ser herói, basta uma boa causa.
15)

“Está se conhecendo em seus máximos
e em seus mínimos, em suas grandezas
e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível.”
(9º
parágrafo)

O verbo destacado nessa frase está
conjugado no:
(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo.
(B) Pretérito imperfeito do indicativo.
(C) Pretérito perfeito do indicativo.
(D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÕES DE 16 A 20
16)

A Lei n.º 9.394/96, de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, atribuiu a União
a tarefa de elaborar o Plano Nacional de
Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. Em relação ao Plano
Nacional de Educação, não é correto
afirmar que:

(A)

Contesta a educação informal pela
educação a distância.
(B) Assegura a continuidade das políticas
educacionais.
(C) Envolve
a formação do cidadão
responsável e consciente de seus
direitos.
(D) Garante a educação fundamental a
todos que não tiveram acesso a ela na
idade adequada ou que não lograram
concluí-la.
17)

Em 2014 foi aprovado o Plano Nacional
de Educação, lei ordinária, prevista na
Constituição Federal, que apresenta
como objetivo:

(A)

A diminuição da jornada de trabalho.
(B) A individualização do atendimento
escolar.
(C) A valorização dos profissionais da
educação.
(D) A
fragmentação
dos
conteúdos
escolares.

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

Página 7 de 13

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA

18)

I.
II.
III.
IV.

A Meta 18 do Plano Nacional de
Educação (Lei nº 13.005/2014) obriga
que a União, os estados, municípios e
Distrito Federal garantam planos de
carreira e remuneração para os
profissionais da educação escolar básica
pública. O plano de carreira é um
instrumento de gestão que objetiva:

19)

De acordo com o Decreto nº 9.057 que
regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394/96,
assinale (V) para as afirmativas
verdadeiras e (F) para as falsas.



) Os ensinos fundamental e médio
poderão ser oferecidos a distância para
o cidadão que está impedido, por motivo
de saúde, de acompanhar o ensino
presencial.
) A educação a distância é uma
modalidade
exclusiva
do
ensino
superior.
) Na educação a distância deverá estar
previsto a obrigatoriedade de momentos
presenciais para as avaliações dos
estudantes.
) A modalidade de ensino, educação
profissional técnica de nível médio, não
poderá ser oferecida a distância.





20)

O ingresso por concurso público.
A criação de fundos para o ensino.
A formação continuada.
O piso salarial.

Estão corretas apenas:
(A) I, II e III.
(B) I, III e IV.
(C) II, III e IV.
(D) I e IV.



Assinale a sequência correta de cima para
baixo.
(A) V- V- V- F.
(B) V- F- F- V.
(C) F- F- V- F.
(D) V-F- V- F.

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

A Lei n° 12.796/2013 realiza uma
alteração expressiva na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, onde os
pais ficam responsáveis por colocar as
crianças na educação infantil a partir
dos:

(A)

6 anos.
(B) 4 anos.
(C) 3 anos.
(D) 5 anos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

“A frota de veículos aumentou 1,2% em
2017 no Brasil, na comparação com o
ano anterior, aponta estudo do
Sindipeças, que reúne as fabricantes de
autopeças. O volume de carros,
comerciais leves (picapes e furgões),
caminhões e ônibus que circularam no
país no ano passado chegou a 43.371
milhões. ”
Fonte: g1.globo.com 20/04/2018

QUESTÕES DE 21 A 40
23)

O DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano) é
um fertilizante de combate a pragas de
plantações não biodegradável e tóxico.
Analisando
uma
rede
alimentar
encontrada em uma plantação cujo DDT
foi aplicado, qual dos seguintes animais
terá maior concentração de DDT
armazenada em seus tecidos após um
certo período:

Com o aumento do número de automóveis,
dá se também o aumento da quantidade de
gases tóxicos emitidos na atmosfera como o
CO2 que, acumulado principalmente junto ao
CH4 agrava um fenômeno denominado:
(A)

Chuva ácida.
Efeito estufa.
(C) Correntes de convecção.
(D) Inversão térmica.
(B)

22)

A importância da produção agrícola é um
fator inquestionável, sendo necessária
para a sobrevivência humana, porém,
com o passar dos anos, a inovação nas
técnicas produtivas, a mecanização e a
utilização de insumos para melhorar a
produtividade e diminuir as perdas por
causas
naturais
provocaram
significativos impactos no meio ambiente
como o desmatamento, poluição do solo
e da água, erosão e a exaustão de
nascentes.

Na produção agrícola existem várias formas
de cultivo que permitem o uso do solo sem
demasiados danos. São exemplos dessas
formas de cultivo, EXCETO:
(A) Plantio em curvas de nível.
(B) Terraceamento.
(C) Fertilização química.
(D) Rotação de culturas.
CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

(A)

Gafanhoto.
(B) Lagarto.
(C) Gavião.
(D) Cobra.
24)

Sobre o filo Chordata, assinale a
alternativa
que
apresenta
uma
característica EXCLUSIVA do filo ao
menos na fase embrionária:

(A)

Endoesqueleto.
(B) Sistema nervoso com encéfalo.
(C) Respiração pulmonar.
(D) Tubo nervoso dorsal.
25)

Observe as seguintes características:



Animais invertebrados pertencentes ao
filo Arthropoda.
Cerca de 950 mil espécies conhecidas.
Corpo divido em tórax e abdome; um par
de antenas; três pares de patas;
podendo ter um ou dois pares de asas.
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Essas características pertencem a animais
da:
(A) Ordem Arachnida.
(B) Classe Myriapoda.
(C) Classe Insecta.
(D) Ordem Crustacea.
26)

Sobre as estruturas da raiz das planas,
relacione as seguintes características
com a segunda coluna:

1 - Revestimento protetor da estrutura
meristemática da raiz.
2 – Região onde mais se absorve água e
substâncias dissolvidas.
3 – Região de transição entre a raiz e o caule.
4 – Zona onde nascem as raízes
secundárias.
5 – Responsável pelo crescimento primário
da raiz.






) Colo
) Zona suberosa
) Zona pilífera
) Zona lisa
) Coifa

A sequência correta é:
(A) 3; 4; 2; 5; 1
(B) 2; 1; 4; 3; 5
(C) 3; 5; 4; 2; 1
(D) 1; 4; 3; 2; 5
27)

A doença de Chagas é uma infecção
causada por _____________ de nome
_____________ que é transmitida pelo
vetor do gênero _________, insetos
hematófagos popularmente conhecidos
como barbeiros.

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

As palavras que completam corretamente a
frase acima são:
(A) Bactéria; Trypanosoma cruzi; Triatoma.
(B) Protozoário, Triatoma, Trypanosoma
cruzi.
(C) Protozoário,
Trypanosoma
cruzi;
Triatoma.
(D) Bactéria, Triatoma; Trypanosoma cruzi.
28)

Sobre os vírus, analise as seguintes
afirmativas:

I. Os vírus são compostos pelo genoma de
ácido nucléico RNA e DNA e uma
cobertura de proteínas.
II. A cobertura protéica ou capsídeo de um
vírus é composta de cópias múltiplas de
um ou mais tipos de proteínas. Essas
proteínas se associam entre si, formando
unidades
estruturais
denominadas
capsômeros.
III. Muitos vírus possuem uma membrana
externa adicional denominada envelope.
IV. Alguns vírus, como os bacteriófagos,
possuem caudas protéicas complexas
que são necessárias para a ancoragem
e introdução do genoma viral na célula
hospedeira.
Estão corretas as afirmativas:
(A) I, III e IV.
(B) II, III e IV.
(C) I, II e III.
(D) I, II e IV.
29)

A relação harmônica existente entre as
formigas é chamada de:

(A)

Sociedade.
(B) Comensalismo.
(C) Protocooperação.
(D) Mutualismo.
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30)

O complexo de Golgi é uma organela
celular
composta
de
discos
membranosos achatados e empilhados.
Dentre as principais funções podemos
citar, EXCETO:

(A)

Síntese de glicoproteínas.
Originar lisossomos.
(C) Formação
do
acrossomo
espermatozóide.
(D) Secreção de proteínas.
(B)

31)

do

Sobre o tecido conjuntivo, analise as
seguintes afirmativas:

I. O tecido sanguíneo é um tipo de tecido
conjuntivo que se destaca por ser um
fluido viscoso.
II. O tecido conjuntivo pode formar
glândulas.
III. O tecido conjuntivo apresenta uma e
uma vasta variedade de células e uma
pequena quantidade de substância
intercelular.
IV. O tecido conjuntivo apresenta diversas
funções que estão relacionadas, por
exemplo, à reserva de gordura no corpo.
V. O tecido cartilaginoso é um exemplo de
tecido conjuntivo.

(C)

A abertura dos canais de K+ após o
estímulo e a entrada rápida desse íon
fazem com que ocorra uma mudança na
diferença de potencial do neurônio.
(D) Os neurotransmissores são liberados
pelas extremidades do axônio.
33)

Um átomo de número atômico 10 na
tabela periódica é classificado como:

(A)

Metal alcalino.
(B) Gás nobre.
(C) Metal alcalino terroso.
(D) Ametal.
34)

Dois elementos, X e Y, possui os
respectivos números atômicos 6 e 8. A
forma correta de se escrever o composto
formado por estes dois elementos é:

(A)

XY
(B) X2Y
(C) YB
(D) XY2
35)

Analise a seguinte tirinha:

Estão corretas as afirmativas:
(A) I, II e IV
(B) II, III e V
(C) I, III e IV
(D) I, IV e V
32)

Sobre os impulsos nervosos, é correto
afirmar, EXETO:

(A)

O impulso nervoso é uma corrente
elétrica que se propaga pela membrana
dos neurônios.
(B) Os
impulsos são recebidos nos
dendritos, seguem para o corpo celular e
deslocam-se pelo axônio até a sua
extremidade.
CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

Disponível em:
https://www.humorcomciencia.com/tirinh
as/planarias/
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O tipo de reprodução apresentado é:
(A) Reprodução assexuada.
(B) Conjugação.
(C) Reprodução sexuada
(D) Partenogênese.

A sequência correta é:
(A) V; F; F; V: F; V.
(B) F; V; V; V; F; V.
(C) V; V; F; F; V; F.
(D) F; V; V; F; V; V.

36)

38)

Um ciclista em uma ciclovia pedala da
posição 15m até a 920m em uma
velocidade constante de 15km/h. Qual o
tempo gasto aproximadamente para o
ciclista completar a corrida?

(A)

1 minuto.
(B) 2 minutos.
(C) 2,5 minutos.
(D) 3 minutos.
37)

Assinale V para as afirmativas
verdadeiras e F para as afirmativas
falsas:

(A)

Possuir alto coeficiente de rigidez.
(B) Possuir baixo coeficiente de dilatação
térmica.
(C) Possuir alto calor específico.
(D) Ser mais maleável que o vidro comum.
39)













) A força centrípeta é a resultante das
forças que agem sobre o corpo, com
direção paralela à trajetória.
) Quando um corpo efetua um
movimento circular, este sofre uma
aceleração a qual chamamos aceleração
centrípeta.
) Uma força aplicada em um corpo
realiza um trabalho quando produz um
deslocamento no corpo.
) Um ponto material está em movimento
em relação a um dado referencial
quando sua posição permanece estável
no decorrer do tempo.
) A trajetória pode ser retilínea ou
curvilínea, dependendo do referencial
considerado.
) Referencial é o sistema adotado como
referência para indicar se o ponto está
em movimento ou em repouso.

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

Os recipientes do tipo Pyrex são
fabricados em vidro borossilicatado
destinados ao mercado doméstico,
sendo ele mais resistente ao calor se
comparado ao vidro comum, podendo
ser levado a fornos a gás e micro-ondas.
Isso ocorre devido ao Pyrex:

Analise as seguintes afirmativas:

I. Quando a luz incide numa fronteira
separadora de dois meios, pode sofrer
reflexão, absorção e refração
II. Um único raio de luz incidente não pode
sofrer os três fenômenos ópticos ao
mesmo tempo.
III. As leis da reflexão se aplicam tanto à
reflexão regular quanto à reflexão difusa.
IV. Na reflexão, o raio incidente e o raio
refletido estão contidos no mesmo plano
que a reta normal, portanto são
congruentes.
Está(ão)
correta(s)
afirmativa(s):
(A) Apenas I
(B) I e II
(C) III e IV
(D) Apenas IV

a(s)

seguinte(s)
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40)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Analise a seguinte imagem:

Imagem:
http://drrodrigosalustiano.com.br
O esquema mostrado na imagem indica um
olho com:
(A) Miopia
(B) Astigmatismo
(C) Vista cansada
(D) Hipermetropia

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS
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