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CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS (CÓD. 123, 129) 

 

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 

10 10 20 
     

 

02- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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. 

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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

 

 

NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

HORÁRIO: (MANHÃ) 

8h às 12h 

 

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) 3025-1017 
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: (1ª ETAPA) 

24 de março de 2019 

 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA 

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

 

TEXTO 
 

 

Um trabalho científico precisa, necessariamente, ser construído dentro de diretrizes 1 

metodológicas, primando por seriedade de métodos que asseverem pesquisas dotadas de espírito 2 

científico. Para Cervo e Bervian (2003), “a formação do espírito científico tem seu ponto de partida na 3 

curiosidade infantil, que passa pela inquietação da adolescência e pelos sonhos do jovem. Se bem 4 

cultivados e administrados tais atributos, a coerência metodológica que se espera na maturidade pode 5 

resultar em cientistas e pesquisadores produtivos, ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar, analisar e 6 

sintetizar os dados da realidade de maneira lógica e coerente”. (CERVO e BERVIAN, 2003, p.16) 7 

Após a análise dos níveis de conhecimento científico e do trinômio estabelecido entre a verdade, 8 

evidência e certeza do conhecimento científico, com suas margens de erro e veracidade, discorre-se a 9 

impossibilidade de se efetivar um estudo de caráter científico, pois é essencial que se constitua 10 

fundamentos e singularidades que versam como primordiais para a real solidificação de uma pesquisa. 11 

Acredita-se que a formação do espírito científico pode ocorrer nas mais distintas situações e 12 

faixa etária, onde o espírito científico é visualizado como uma atitude do pesquisador que investiga 13 

resultados e recursos por meio de procedimentos adequados de pesquisa. Este tipo de comportamento é 14 

aprendido ao longo da vida, através da realização constante de atividades que estimulem a mente crítica, 15 

objetiva e racional do pesquisador. 16 

A partir do momento que o pesquisador passa a ter maior consciência crítica, ele será capaz de 17 

avaliar e discernir situações, sendo conduzido a um aperfeiçoamento de seus métodos de avaliação, 18 

caminhando, por consequência direta, a uma maior capacidade de distinção entre o principal e o 19 

superficial e do fundamental com o secundário. Quando se aprende a criticar, acredita-se que o 20 

pesquisador passa a perceber o que é apto para a prova. 21 

Já no que se refere à consciência objetiva, analisa-se que os aspectos a respeito da objetividade 22 

compreendem na condição fundamental da ciência, que transforma um trabalho científico como 23 

impessoal, o qual limita-se seu interesse ao problema e a solução, não admitindo análises incertas, ou que 24 

não atendam às necessidades do saber. 25 

Finalmente, o espírito científico é entendido como racional, onde as questões apenas podem ser 26 

explicadas por métodos intelectuais ou racionais, justificando os domínios da ciência. 27 

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

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 
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O processo para a formação do espírito científico também apresenta singularidades basilares, 28 

com preceitos intelectuais e morais, onde o primeiro situa-se no senso de observação do pesquisador, 29 

com conceitos evidentes, na necessidade da prova e discernimento de situações e fundamentos. Já o 30 

segundo, de ordem moral, relaciona-se ao caráter modesto do espírito científico, demonstrando que é 31 

passível de limitações e equívocos. 32 

Para a formação do espírito científico é necessário entender que este é imparcial e que respeita a 33 

verdade, e o pesquisador precisa agir de maneira responsável e honesta, sem produzir cópias, enfrentando 34 

a pesquisa com os métodos adequados e pertinentes, com respeito e objetividade de ação. 35 

Os domínios da pesquisa são intermináveis e as investigações científicas devem encontrar-se 36 

embasadas, fundamentalmente, na verdade dos fatos. As qualidades do espírito científico são 37 

consideráveis e dotadas de virtudes, e os estudos devem ser realizados por meio da obtenção de técnicas 38 

verificáveis e exatas. 39 

O que se extrai ante o exposto é que “é desnecessário encarecer a importância do espírito 40 

científico. O universitário, por exemplo, consciente de sua função na universidade, vai procurar imbuir-se 41 

desse espírito científico, aperfeiçoando-se nos métodos de investigação e aprimorando suas técnicas de 42 

trabalho. Os conhecimentos científicos que vai adquirir, os bons ou maus mestres que vai enfrentar não 43 

constituirão o essencial da vida acadêmica.  44 

O essencial é aprender como trabalhar, como enfrentar e solucionar os problemas que se 45 

apresentam não só na universidade, mas principalmente na vida profissional. E isso não é adquirir 46 

conhecimentos científicos comprovados, fórmulas mágicas para todos os males, mas sim hábitos, 47 

consciência e espírito preparado no emprego dos instrumentos que levarão a soluções de problemas. 48 

Essas sempre se apresentarão, na carreira profissional, com novos matizes, de tal forma que as soluções, 49 

porventura aprendidas na universidade serão inadequadas. Logo, faz-se necessário apelar para o espírito 50 

de criatividade e de iniciativa que, aliadas ao conhecimento científico, adquirido no decorrer dos estudos 51 

universitários, vai achar a solução mais indicada que as circunstâncias exigirem” (CERVO e BERVIAN, 52 

2003, p.18). 53 

O conhecimento científico e seus artifícios são partes integrantes da história, com sistemas para 54 

formação, níveis e princípios basilares. Nesse sentido, salienta-se que o espírito científico se constitui 55 

com leis e costumes, que o pesquisador torna-se membro de um grupo sendo iniciado em tradições e 56 

consciência voltados para a ciência, fatores que não se aprendem de um dia para o outro. Os 57 

pesquisadores devem ser principiados em procedimentos, manejo apropriado de equipamentos e 58 

utensílios, fontes bibliográficas e todos os sistemas relacionados às técnicas de metodologia científica.59 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/processo-de-formacao-

do-conhecimento-cientifico/41623 
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01) De acordo com texto,  
 

A) O trabalho científico sempre busca apresentar as 
melhores respostas para problemas pesquisados. 

B) A troca de experiências oriundas da formação do 
pesquisador norteia o avanço do trabalho científico para 
o fim a que destina. 

C) O senso crítico do pesquisador é imprescindível para 
que possa fazer a leitura adequada do problema 
pesquisado. 

D) As aplicações de técnicas de experimento podem 
esbarrar também nos valores de natureza espiritual. 

 

02) De acordo com o conteúdo do texto  
 

A) Os limites da ciência através da pesquisa se opõem aos 
métodos de pesquisa adotado no trabalho científico. 

B) O trabalho científico, por seu caráter exato e inabalável, 
tem limites muito claros destinados ao pesquisador. 

C) A inspiração é a base de todo trabalho científico. 

D) A realidade da prática científica comprova que, quanto 
mais envereda no campo do estudo e da pesquisa, o 
pesquisador ainda tem muito mais a aprender e a 
aperfeiçoar sua forma de pesquisar. 

 

03) Está contida no texto uma 
 

A) Informação publicitária. 

B) Exposição de fatos. 

C) Interpretação de teses científicas. 

D) Narrativa de que envolve personagens. 
 

04) A expressão “novos matizes” (L.49), no texto, sugere 
 

A) Possibilidades. 

B) Cores. 

C) Constatações. 

D) Fatos. 
 

05) Com referência ao texto, pode-se afirmar 
 

A) “de espírito científico” (L.2/3) e “da adolescência” (L.4) 
possuem o mesmo valor sintático. 

B) Os vocábulos “se” e “se”, em “Acredita-se” (L.12) e 
“salienta-se” (L.55) constituem marca de indeterminação 
do sujeito. 

C) A oração “o espírito científico é visualizado” (L.13) é 
exemplo de predicado nominal. 

D) “de avaliar” (L.17/18)  é paciente da ação nominal. 
 

06) Há correlação entre o termo transcrito e o que dele se 
afirma em 

 

A) “Acredita-se” (L.20) é uma forma verbal que se 
apresenta na mesma voz que “faz-se” (L.50). 

B) A expressão “o espírito científico” (L.26) é agente da 
ação verbal no contexto em que se insere. 

C) “O”, em “O que se extrai ante o exposto” (L.40), é, do 
ponto de vista morfológico” igual a “este, em “Este tipo 
de comportamento é aprendido ao longo da vida” 
(L.14/15). 

D) “mas”, em “mas principalmente na vida profissional.” (L. 
46), expressa ideia de adversidade. 

 

07) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico 

que aparece nesse texto está devidamente explicado é 

a  

 

A) “como”, em “como uma atitude do pesquisador” (L.13), 

exprime, nesse caso, a ideia de conformidade. 

B) “devem ser realizados” (L.38) é uma forma verbal que 

se apresenta na voz passiva e sua transposição para a 

ativa implica a observância da correlação modo-

temporal para preservar o sentido original do contexto. 

C) “Um”, em “Um trabalho científico precisa” (L.1), 

individualiza trabalho. 

D) “ou”, em “ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar” 

(L.6), é um elemento de coesão textual que introduz, no 

contexto, uma retificação. 

 

08) Tendo em vista o Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, o termo que apresenta mudança em sua 

grafia está indicado na alternativa  

 

A) “científico” (L.1) e 

B) “construído” (L.1).  

C) “consequência” (L.19). 

D) “ciência” (l.27).  

 

09) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente, 

em  

 

A) “versam” (L.11) e “principal” (L.19). 

B) “seriedade” (L.2) e “pesquisas” (L.2). 

C) “maneira” (L.7) e “explicadas” (L.27). 

D) “construído” (L.1) e “necessidade” (L.30). 

 

10) Há uma relação de causa e consequência no fragmento 

transcrito em  

 

A)  “A partir do momento que o pesquisador passa a ter 

maior consciência crítica, ele será capaz de avaliar e 

discernir situações” (L.17/18).  

B) “Quando se aprende a criticar, acredita-se que o 

pesquisador passa a perceber o que é apto para a 

prova” (L.20/21). 

C) “O processo para a formação do espírito científico 

também apresenta singularidades basilares” (L.28).  

D) “Essas sempre se apresentarão [...] de tal forma que as 

soluções [...] serão inadequadas.” (L.49/50). 
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11) ”A prática escolar consiste na concretização das 
condições que asseguram a realização do trabalho 
docente. Tais condições não se reduzem ao 
estritamente "pedagógico", já que a escola cumpre 
funções que lhe são dadas pela sociedade concreta 
que, por sua vez, apresenta-se como constituída por 
classes sociais com interesses antagônicos. A prática 
escolar assim, tem atrás de si condicionantes 
sociopolíticos que configuram diferentes concepções de 
homem e de sociedade e, consequentemente, 
diferentes pressupostos sobre o papel da escola, 
aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas 
pedagógicas etc. Fica claro que o modo como os 
professores realizam sou trabalho, selecionam e 
organizam o conteúdo das matérias, ou escolhem 
técnicas de ensino e avaliação tem a ver com 
pressupostos teórico-metodológicos, explícita ou 
implicitamente”( LIBÂNEO, p. 65, 1992). Utilizando 
como critério a posição que adotam em relação aos 
condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências 
pedagógicas foram classificadas em: 

 

A) Tecnicistas e Tradicional 

B) Renovadas e Progressistas 

C) Liberais e progressistas 

D) Tradicional e Libertadora 
 

12) A tendência ______________________ acentua, 
igualmente, o sentido da cultura como desenvolvimento 
das aptidões individuais. Mas a educação é um 
processo interno, não externo; ela parte das 
necessidades e interesses individuais necessários para 
a adaptação ao meio. A educação é a vida presente, é 
parte da própria experiência humana. Esta tendência 
propõe um ensino que valoriza a auto-educação (o 
aluno como sujeito do conhecimento), a experiência 
direta sobre o meio pela atividade, um ensino centrado 
no aluno e no grupo. 

 

O termo que preenche corretamente a lacuna é: 
 

A) Progressista libertadora 

B) Crítico social dos conteúdos 

C) Libertária 

D) Liberal renovada 
 

13) “O projeto político-pedagógico, ao se constituir em 
processo democrático de decisões, preocupa-se em 
instaurar uma forma de organização do trabalho 
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar 
as relações competitivas, corporativas e autoritárias, 
rompendo com a rotina do mando impessoal e 
racionalizado da burocracia que permeia as relações no 
interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários 
da divisão do trabalho que reforça as diferenças e 
hierarquiza os poderes de decisão”(VEIGA, p.27, 2012). 
Sobre o Projeto Político Pedagógico é INCORRETO:  

 

A) O projeto político-pedagógico tem a ver com a 
organização do trabalho pedagógico em dois níveis: 
como organização da escola como um todo e como 
organização da sala de aula, incluindo sua relação com 
o contexto social imediato, procurando preservar a visão 
de totalidade. 

 
 
 
 
 

B) A principal possibilidade de construção do projeto 
político-pedagógico passa pela relativa autonomia da 
escola, de sua capacidade de delinear sua própria 
identidade. 

C) O projeto político-pedagógico busca a organização do 
trabalho pedagógico da escola na sua globalidade. 

D) A abordagem do projeto político-pedagógico, como 
organização do trabalho da escola como um todo, está 
fundada nos princípios que deverão nortear a escola 
democrática, pública e gratuita, como: igualdade, 
fraternidade, qualidade, gestão financeira e democracia. 

 

14) Conforme o Art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB nº 9394/96, o dever do Estado com 
educação escolar pública será efetivado mediante 
algumas garantias, EXCETO de: 

 

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 

B) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade. 

C) Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) 
anos de idade. 

D) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 
de cada um. 

 

15) De acordo com o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB nº 9394/96 o ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios, EXCETO: 

 

A) Valorização da experiência profissional. 

B) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. 

C) Consideração com a diversidade étnico-racial. 

D) Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 
longo da vida.  

 

16) Julgue os itens considerando o Art. 9º da LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 012/2007. 

 
No Sistema Municipal de Educação a Educação Escolar 
Básica é livre a iniciativa privada, atendendo as seguintes 
condições:  
 
I. Credenciamento da instituição de educação e autorização 

para o funcionamento pelo órgão com patente da 
Secretaria Municipal e as remanescentes pela Secretaria 
de Estado de Educação; 

II. Comprovação pela entidade mantenedora, de capacidade 
de autofinanciamento;  

III. Avaliação permanente pelo Conselho Municipal de 
Educação, no âmbito de suas atribuições legais;   

 
Está(ão) CORRETO (S): 

 

A) Apenas as condições apresentadas nos itens I e II 

B) Apenas as condições apresentadas nos itens I e III 

C) Apenas as condições apresentadas apenas no item II 

D) As condições apresentadas nos itens I, II e III 

  CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                         QUESTÕES DE 11 A 20 
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17) De acordo com o Art. 18 da LEI COMPLEMENTAR Nº. 

012/2007 são atribuições dos profissionais da educação 

de Tomé-Açu – PA, EXCETO: 

 

A) Estabelecer, com o apoio do diretor da escola, 

estratégia de recuperação para os alunos de menor 

rendimento. 

B) Participar da elaboração do projeto político-pedagógico 

da instituição de educação e de seus cursos programas 

ou atividades. 

C) Elaborar e cumprir o respectivo plano de trabalho, 

observado o projeto político-pedagógico da instituição 

da educação e de seus cursos, programas ou 

atividades. 

D) Colaborar nas atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade. 

 

18) MARQUE A ALTERNATIVA ERRADA. 

 

O Art. 46 da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2011, que dispõe sobre a regulamentação e a consolidação 

das normas Municipais e nacionais aplicáveis à Educação 

Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação 

de Jovens e Adultos) no Sistema Municipal de Ensino do 

Município de Tomé-Açu Estado do Pará determina que os 

cursos estruturados por etapas, considerando a modalidade 

de EJA, terão a seguinte equivalência à modalidade regular:  

 

A) a 1ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano, 

equivalente ao 2º e 3º anos.  

B) a 2ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano, 

equivalente ao 4º e 5º anos. 

C) a 3ª etapa terá duração mínima de 01 (um ano), 

equivalente ao 6º e 7º anos.  

D) a 4ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano, 

equivalente ao 8º e 9º anos. 

 

19) Sobre o Exercício da Docência em Disciplinas em que 

há Insuficiência de Profissionais Habilitados conforme 

RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 É 

CORRETO: 

 

A) Poderão exercer a docência na Educação Básica no 

Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu 

Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório, 

pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina Artes 

Licenciados plenos oriundos da área de Linguagens e 

Códigos e suas Tecnologias, que comprovem a 

integralização de 160 (cento e sessenta) horas, no 

mínimo, de estudos relativos ao conteúdo ministrado. 

B) Poderão exercer a docência na Educação Básica no 

Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu 

Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório, 

pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina 

Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)  

licenciados plenos em outra disciplina da mesma área e 

bacharéis nas disciplinas específicas. 

C) Poderão  exercer  a  docência  na  Educação  Básica  

no  Sistema  Municipal  de  Ensino  do Município de 

Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e 

transitório, pelo prazo máximo de 3 (três)  anos,  na  

disciplina Língua Estrangeira graduados que 

comprovem a conclusão de curso avançado ou 

equivalente, licenciados plenos oriundos da área de 

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, que 

comprovem a integralização de 160 (cento e sessenta) 

horas, no mínimo, de estudos relativos ao conteúdo a 

ser ministrado. 

D) Poderão  exercer  a  docência  na  Educação  Básica  

no  Sistema  Municipal  de  Ensino  do Município de 

Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e 

transitório, pelo prazo máximo de 3 (três)  anos,  na  

disciplina Ensino Religioso Licenciados plenos e/ou 

bacharéis em filosofia, Ciências Sociais, Ciências 

Humanas ou Pedagogia ou Bacharel em teologia ou 

Ciências da Religião, portadores de certificado de 

conclusão do curso de magistério de nível médio na  

modalidade normal, acrescido do curso livre de 

formação religiosa, com carga horária mínima de 160 

(cento e sessenta) horas. 

 

20) Marque a alternativa CORRETA. 

 

Conforme o Art. 2º da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE 

DEZEMBRO DE 2011 a Educação no Sistema Municipal de 

Ensino do Município de Tomé-Açu Estado do Pará:  

 

A) É dever da família, do Estado, e tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando e sua qualificação 

para o trabalho. 

B) Tem por base os princípios de liberdade e os ideais de 

solidariedade humana. 

C) Possibilita a valorização do profissional da educação 

formal e informal. 

D) Possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens 

sociais e culturais. 
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21) Muitos agentes etiológicos de sérias doenças 
endêmicas no Brasil pertencem ao grupo dos protistas. 
Sendo assim, podemos citar como correto o protista e a 
doença que causa: 

 

A) Bacilos de Doderlein (agentes etiológicos da candidíase). 

B) Mycobacterium tuberculosis (agente etiológico da 
tuberculose). 

C) Treponema pallidum (agente etiológico da hanseníase). 

D) Trypanosoma cruzi (agente etiológico da Doença de 
Chagas). 

 

22) Entender os conceitos básicos de astronomia e 
identificar os planetas do nosso sistema solar seria um 
plano básico de aula de ciências sobre esse assunto. A 
“ordem” de proximidade da Terra em relação ao Sol, 
dessa forma teríamos: 

 

A) Terra como o 2º mais próximo antecedido por Saturno. 

B) Terra como o 3º planeta mais próximo. 

C) Terra como o 5º planeta mais próximo. 

D) Terra como último mais próximo. 

 

23) A fotossíntese é um processo autotrófico realizado por 
alguns organismos clorofilados. Na aula de ciências, 
você cita esses organismos, que são representados por: 

 
I. Algumas bactérias. 
II. Plantas. 
III. Alguns tipos de protistas. 
 
De acordo com o texto e com os elementos citados, podemos 
afirmar como correto(s) o(s) item(ns) 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas II e III. 

D) Os itens I, I e III. 

 

24) As células dos diversos órgãos do nosso corpo estão 

constantemente se reproduzindo, pelo processo 

chamado mitose, em que uma célula adulta se divide 

em duas. Assim, durante anos, vai havendo crescimento 

e renovação das células. Algumas células podem se 

reproduzir anormalmente, desencadeando o 

aparecimento de massas celulares chamadas 

neoplasias ou, mais comumente, tumores. 

 

Fonte: http://www.al.sp.gov.br 

 

A transformação de uma célula normal em tumoral pode 

ocorrer devido à diversos fatores, EXCETO: 

 

A) Desintegração da lâmina nuclear. 

B) Exposição da célula a agentes mutagênicos.  

C) Reorganizações aleatórias dos cromossomos. 

D) Síndromes genéticas.  

 

 
 
 
 

25) Os vasos liberianos, também chamados líber ou floema, 

transportam seiva elaborada (ou orgânica), produto da 

fotossíntese, das folhas para as raízes. São formados 

por elementos crivados, células companheiras, células 

parenquimatosas e fibras. A ilustração a seguir 

representa o floema em corte longitudinal: 

 

 
Fonte: http://biologia.ifsc.usp.br 
 
Sobre os elementos crivados é CORRETO afirmar que são 

constituídos por: 

 

A) Células mortas que dão sustentação. 

B) Células ocas que perderam paredes transversais, 

núcleos e citoplasma. 

C) Células sem núcleo, cujas paredes transversais 

perfuradas são as placas crivadas.  

D) Células vivas que envolvem os vasos liberianos.  

 

26) Substâncias simples são aquelas formadas por apenas 

um elemento (os quais também podem ser formados 

pela união de átomos quimicamente iguais), tais como: 

 

A) O3  

B) HCl 

C) H3PO4 

D) H2O 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 

http://www.al.sp.gov.br/
http://biologia.ifsc.usp.br/
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27) Quanto as características do seu modo de formação, há 

uma grande variedade de tipos de rochas ígneas. A 

classificação destas rochas é então feita de acordo com 

diferentes critérios, segundo sua profundidade de 

formação, podem ser: 

 

A) Vulcânicas ou extrusivas, onde a consolidação do 

magma se deu à superfície.  

B) Hipabissais ou grosseiras ou média cujos minerais são 

facilmente perceptíveis a olho nu. 

C) Faneríticas, ou finas nas quais é impossível a distinção 

dos minerais, a olho nu. 

D) Afaníticas, oriundas da solidificação do magma à 

pequenas profundidades. 

 

28) O mutualismo consiste em uma associação, na qual 

duas espécies envolvidas são beneficiadas, porém, 

cada espécie só consegue viver uma na presença da 

outra. Entre os exemplos abaixo, todos pertencem à 

mesma caracterização, EXCETO: 

 

A) Ruminantes e microrganismos – Os ruminantes não 

conseguem digerir a celulose oriunda de seus hábitos 

alimentares, as bactérias presentes no rumem 

realização a digestão e fazem uso de parte destes 

nutrientes. 

B) Peixe-agulha e holotúria - O peixe-agulha apresenta um 

corpo fino e alongado e se protege contra a ação de 

predadores abrigando-se no interior das holotúrias 

(pepinos-do-mar), sem prejudicá-los. 

C) Cupins e protozoários - Os cupins obtêm grandes 

quantidades de celulose da madeira, mas não os 

degrada. Em seu intestino, protozoários fazem a 

digestão se valendo assim de parte dos nutrientes e 

beneficiando seu hospedeiro.  

 

D) Bactérias e raízes de leguminosas - Bactérias do gênero 

Rhizobium produzem compostos nitrogenados que são 

assimilados pelas leguminosas, por sua vez, fornecem a 

essas bactérias a matéria orgânica necessária ao 

desempenho de suas funções vitais. 

 

29) A função da circulação nos vertebrados é realizada pelo 

sistema cardiovascular e por uma rede de vasos nos 

quais circulam o sangue e a linfa, líquidos importantes 

do corpo relacionados com uma série de funções, 

formando assim o distrito sanguíneo e o distrito linfático. 

Identifique a função do sistema linfático: 

 

A) São vasos muito finos que drenam o fluido intercelular. 

B) São vasos que chegam ao coração, trazendo sangue de 

todas as partes do corpo. 

C) São vasos que fazem uma circulação dupla e completa. 

D) São vasos que saem do coração, levando o sangue 

para as diversas partes do corpo. 

30) Uma característica da célula viva é sua habilidade de 
regular o que entra e sai do seu citoplasma. Esta é a 
função da membrana plasmática, estrutura dinâmica 
cujos componentes se movimentam, mudam e realizam 
papéis fisiológicos vitais que permitem às células 
interagir umas com as outras e com moléculas do 
ambiente, regulando o tráfego de substâncias dentro e 
fora da célula. (Purves et al., 2005). Com base na 
estrutura e composição da membrana plasmática, julgue 
os itens a seguir em verdadeiros (V) ou falsos (F) e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
do julgamento feito: 

 
(  ) Os fosfolipídios constituem o principal componente da 

membrana e apresentam regiões hidrofílicas e 
hidrofóbicas, característica fundamental para 
estabelecer uma interface entre o meio intracelular e o 
meio extracelular. 

(  ) As proteínas periféricas de membrana não estão 
embebidas na bicamada, mas associadas a regiões às 
regiões expostas das proteínas integrais de membrana. 

(   ) De acordo com o modelo do mosaico-fluido, as proteínas 
e os lipídeos da membrana são dependentes uns dos 
outros e interagem de forma covalente. 

 

A) V, V e V. 

B) V, V e F. 

C) V, F e V. 

D) F, V e F. 
 

31) A maioria dos anelídeos possui o corpo formado por 
uma série de segmentos repetidos. Em geral, cada 
segmento é formado por um conjunto de estruturas, 
pele, musculatura circular e longitudinal, e sistemas, 
como o reprodutivo, o nervoso, o excretor e o 
circulatório. Essa série de conjuntos de órgãos e 
estruturas é chamada segmentação metamérica, 
metameria ou metamerização e cada segmento é 
conhecido por metâmero. 

 
Fonte: (Ventura, 2010) 
 
Assinale a alternativa que apresenta vantagens da 

metameria: 

 

A) Os blocos musculares podem se contrair de forma 

independente, o que propicia maior variedade de 

movimentos. 

B) Permite a diminuição da flexibilidade corporal e 

eficiência na locomoção. 

C) Permite que a pressão exercida pelos músculos seja 

dissipada pelo corpo todo.  

D) Propicia a formação de blocos musculares 

interdependentes. 

 

32) A unidade de potência que usamos geralmente nas 

aulas sobre eletricidade é o quilowatt-hora (kWh), que 

corresponde a: 

 

A) 10.000 J de energia. 

B) 3.600.000 J de energia. 

C) 5.000.000 J de energia. 

D) 500.000 J de energia. 
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33) O nitrogênio se mostra como um elemento fundamental 
na composição dos sistemas vivos. Ele está envolvido 
com a coordenação e controle das atividades 
metabólicas. Sobre o ciclo do nitrogênio, ele pode ser 
dividido em algumas etapas. Assinale a alternativa 
CORRETA:   

 

A) Amonificação: As bactérias desnitrificantes são capazes 
de converter os nitratos em nitrogênios molecular, que 
volta a atmosfera fechando o ciclo. 

B) Desnitrificação: As bactérias como a Pseudômonas 
denitrificans são capazes de converter os nitratos em 
nitrogênios molecular, que volta a atmosfera fechando o 
ciclo. 

C) Fixação: Parte da amônia presente no solo é originada 
do processo de decomposição das proteínas e outros 
resíduos nitrogenados, contidos na matéria orgânica 
morta e nas excretas.  

D) Nitrificação: Consiste na transformação do nitrogênio 
gasoso em substâncias aproveitáveis pelos seres vivos 
(amônia e nitrato).  

 

34) Os nervos cranianos e espinhais apenas transmitem 
mensagens entre as diferentes partes do corpo e os 
centros nervosos, localizados no encéfalo e na medula. 
Os nervos cranianos podem ser: 

 
I. Mistos possuem tanto fibras sensitivas como motoras. 
II. Fibras elásticas são formadas por proteínas fibrosas 

associadas à clastina. 
III. Motores possuem apenas fibras nervosas que 

transmitem mensagens do centro dos nervos aos 
órgãos efetuadores, músculos e glândulas. 

IV. Sensitivas, possuem apenas fibras nervosas 
transmissores de mensagens aos órgãos sensoriais 
internas e externas para os centros nervosos. 

 
Estão corretamente: 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I, III, IV.  

D) Apenas I, II, III.  
 

35) São fragmentos citoplasmáticos que se originam na 
medula óssea vermelha a partir de células denominadas 
megacariócitos, são agentes importantes na coagulação 
do sangue. Esta afirmativa refere-se: 

 

A) Hemácias. 

B) Hemoglobina. 

C) Plaquetas. 

D) Plasma sanguíneo. 
 

36) Os fungos são popularmente conhecidos como bolores, 
mofos, leveduras, são organismos que incorporam em 
alimentos por absorção, as células do corpo dos fungos 
eliminam enzimas que digerem a matéria orgânica 
presente no meio. São características dos fungos, 
EXCETO: 

 

A) O fungo tem uma porção alongada chamada de 
estigma. 

B) Organismo de reprodução que envolve a formação de 
esporos. 

C) Organismo que possuem parede de quitina. 

D) Organismo unicelular com o corpo formado por hifas 
que se organizam dando origem ao micélio.  

37) A poluição do ar é resultado das alterações das 

características físicas e/ou químicas e/ou biológicas da 

atmosfera. Enquanto os poluentes incômodos são os 

que apresentam odores indesejáveis. A alternativa que 

contém exemplos desse referido poluente é: 

 

A) Óxido nitroso, Monóxido de carbono. 

B) Hipoclorito de sódio e arsênio. 

C) Berílio e Mercúrio.  

D) Asbestos (amianto), Benzeno.  

 

38) Instrumentos ópticos são dispositivos capazes de 

processar a luz de forma a melhorar a formação de 

imagens, são instrumentos ópticos, EXCETO: 

 

A) Olho humano. 

B) Lupa. 

C) Câmera fotográfica. 

D) Vidro. 

 

Leia o texto e responda as questões 39 e 40. 

 

O fluxo de energia num ecossistema pode ser representado 

sob a forma de pirâmides ecológicas, como a 

representada na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39) Entre os tipos de pirâmides ecológicas, podemos afirmar 

que esta seria um exemplo de: 

 

A) Pirâmide de perda de calor. 

B) Pirâmide de números.  

C) Pirâmide de energia.  

D) Pirâmide de biomassa. 

 

40) As aves, mostradas no topo dessa pirâmide 

representariam: 

 

A) Os consumidores primários. 

B) Os consumidores secundários. 

C) Os decompositores. 

D) Os produtores. 


