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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

TEXTO 1 
 

A educação no Brasil: avanços e problemas 
 

Se fizéssemos um passeio pela história da educação, no Brasil, veríamos que muito pouco mudou, desde o início até os dias 
de hoje. O que ocorreu foi uma sucessão de avanços e tropeços.  

Nos primeiros anos do nosso país, a educação era aquela promovida pelos jesuítas, cuja preocupação era a catequese dos 
índios e o ensino das primeiras letras aos filhos dos colonos. A despreocupação com a escola se devia ao fato de ser o país ainda uma 
colônia rural, em que se dependia apenas da força braçal. Sendo as atividades eminentemente braçais, saber ler e escrever consistia 
em um luxo. Pensava-se: para que um trabalhador da roça saber ler e escrever, se seu serviço é lavrar o chão?  

Com a chegada da família real, as coisas não mudaram. A educação escolar continuava sendo privilégio de alguns membros 
das elites, com a diferença de que foram criados alguns cursos que poderiam ser considerados precursores das primeiras faculdades. 
Somente após a Primeira Guerra Mundial, com a chegada dos imigrantes e o início da industrialização, houve maior preocupação 
com a escola. Entretanto, de forma mais concreta, somente a partir dos anos 60 do século XX, a partir de movimentos populares, de 
mobilização sindical, se concretizaram as primeiras experiências de popularização da escola. Mas esse princípio de educação popular 
foi extinto com a instalação do Governo Militar, a partir de 1964, a partir do qual foram estabelecidos os acordos MEC-Usaid.  

Durante o período militar, nasceu a LDB 5.692/71 que, por muitos anos, norteou o ensino de primeiro e segundo graus, no 
país. Essa lei pode ser considerada, ao mesmo tempo, um avanço e um tropeço. Avanço porque normatizou o sistema escolar 
nacional, que até esse momento não estava completamente organizado. Tropeço porque a escola nacional se tornou dependente dos 
interesses norte-americanos, em razão dos acordos MEC-Usaid.  

Com o processo de abertura e redemocratização, a partir de meados da década de 1980, o sistema escolar se reorganizou e, 
em 1996, foi publicada uma nova LDB, a qual rege o sistema escolar brasileiro, na atualidade. Podemos dizer que o grande avanço 
do sistema escolar brasileiro e da legislação educacional foi a obrigatoriedade da gratuidade do ensino fundamental e médio a ser 
oferecido pelos estados e municípios. A oferta e o compromisso com a escolarização passou a ser não só uma obrigação dos pais, por 
ser direito da criança e do jovem, como um dever do Estado. Entretanto, isso ainda não se tornou uma realidade para todos os 
estudantes, pois nem todos têm condições de acesso à escola, e nem todos os que têm acesso permanecem nela.  

Mas, ao longo da nossa história, talvez o grande problema da educação nacional seja o da desvalorização do profissional da 
educação, desvalorização que se manifesta nos baixos salários e na dificuldade de acesso à escolarização de nível superior. Vemos, 
então, que o que a nossa história nos ensina é que, embora nosso quadro escolar já tenha sido pior, ainda temos muito a melhorar, se 
queremos, um dia, nos equiparar com os países desenvolvidos.  

 
CARNEIRO, Neri de Paula. Texto disponível em:  http://www.meuartigo.brasilescola.com/educacao/a-educacao-no-brasil-avancos-

problemas.htm. Acesso em 01/12/2009. Adaptado. 
 
 
 
Com o Texto 1, seu autor pretende, primordialmente: 
 
A) comentar sobre acontecimentos do cotidiano, com apoio em depoimentos. 
B) defender um certo ponto de vista, tendo por base alguns dados históricos. 
C) narrar fatos do passado, tendo como referência testemunhos diversos.  
D) criticar decisões tomadas no presente, que se justificam por fatos passados. 
E) explicar uma situação do presente, a partir de certos dados estatísticos.  
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Acerca das informações do Texto 1, analise as proposições 
abaixo. 
 
1. A catequese pode ser avaliada como a primeira 

justificativa para a educação formal, e a religião foi a 
base do ensino da leitura e da escrita, a toda a população 
da Colônia. 

2. A chegada da família real provocou profundas mudanças 
no cotidiano da Colônia, as quais se refletiram na 
expansão do sistema escolar, que deixou de restringir-se 
às elites. 

3. A ditadura militar, instaurada no país a partir de 1964, 
frustrou as conquistas que vinham sendo alcançadas 
pelos movimentos populares e de mobilização sindical, 
na área da educação.  

4. Embora a partir da nova LDB o ensino fundamental e o 
médio tenham passado a ser oferecidos gratuitamente por 
estados e municípios, ainda há estudantes com 
dificuldades de acesso à escola. 

 
Estão em consonância com o texto as informações das 
proposições: 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 2 e 4, apenas. 
 
 
 
No que se refere ao posicionamento do autor perante as 
informações que apresenta no Texto 1, assinale a alternativa 
correta. 
 
A) Ele defende que a história da educação, no Brasil, desde 

o tempo da colonização até os dias de hoje, revela 
progressos contínuos e significativos.  

B) Ele encontra na ânsia pela catequese, que justificava a 
forte presença dos jesuítas na colônia, a total falta de 
preocupação com a escola, na época.  

C) Ele enaltece o fato de ter ocorrido a Primeira Guerra 
Mundial, pois esta foi positiva para a educação no Brasil, 
já que gerou maior preocupação com a escola. 

D) Ele considera a nova LDB como um enorme avanço para 
a educação no Brasil, pois, dentre outras conquistas, 
solucionou o problema da evasão escolar. 

E) Ele reconhece que, em se tratando de educação, o 
presente é melhor do que o passado, mas afirma que 
ainda há muito a ser conquistado nessa área.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quanto ao significado de alguns termos e expressões 
utilizados no Texto 1, assinale a alternativa correta. 
 
A) No contexto em que está inserido, o trecho: “uma 

sucessão de avanços e tropeços” significa “uma seleção 
de vitórias e derrotas”. 

B) O segmento “atividades eminentemente braçais” é 
sinônimo de “atividades costumeiramente rurais”.   

C) Referir-se a “[cursos] precursores das primeiras 
faculdades” é referir-se a “[cursos] que se assemelham às 
primeiras faculdades”. 

D) Afirmar que “a LDB 5.692/71, por muitos anos, norteou 
o ensino...” equivale a afirmar que “a LDB 5.692/71, ao 
longo de vários anos, orientou o ensino...”.  

E) O trecho: “se queremos, um dia, nos equiparar com os 
países desenvolvidos” é semanticamente equivalente a 
“se desejamos, um dia, cooperar com os países do 
primeiro mundo”.  

 
 
 
 
Acerca de algumas relações semânticas presentes no Texto 1, 
analise as proposições a seguir. 
 
1. No trecho: “Se fizéssemos um passeio pela história da 

educação, no Brasil, veríamos que muito pouco mudou”, 
evidencia-se uma relação de condição.  

2. No trecho: “Sendo as atividades eminentemente braçais, 
saber ler e escrever consistia em um luxo.”, percebe-se 
uma relação de causa. 

3. No trecho: “Com o processo de abertura e 
redemocratização, a partir de meados da década de 
1980, o sistema escolar se reorganizou”, o segmento 
destacado expressa uma causa. 

4. No trecho: “Vemos, então, que o que a nossa história nos 
ensina é que, embora nosso quadro escolar já tenha sido 
pior, ainda temos muito a melhorar”, o segmento 
destacado estabelece com o seguinte uma relação de 
concessão. 

 
Estão corretas as afirmações: 
  
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2 e 3, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Sobre o termo destacado no trecho acima, é correto afirmar 
que ele: 
 
A) indica que será introduzido um segmento explicativo; do 

ponto de vista semântico, equivale a ‘todavia’. 
B) expressa dúvida, incerteza, em relação ao conteúdo que 

está sendo dito; equivale a ‘conquanto’. 
C) sinaliza uma mudança na orientação argumentativa do 

texto; poderia ser substituído por ‘contudo’. 
D) cumpre a função de relacionar dois segmentos cujos 

conteúdos se opõem; tem o mesmo valor de ‘portanto’. 
E) delimita temporalmente um dado segmento do texto; seu 

valor semântico é o mesmo de ‘contanto’. 
 
 
 
 
Observe como o autor do Texto 1 obedeceu às normas da 
regência verbal no trecho: “em 1996, foi publicada uma nova 
LDB, a qual rege o sistema escolar brasileiro, na 
atualidade.”. Também observamos obediência às normas de 
regência na alternativa: 
 
A) “em 1996, foi publicada uma nova LDB, à qual está 

sujeito o sistema escolar brasileiro, na atualidade.” 
B) “em 1996, foi publicada uma nova LDB, na qual depende 

o sistema escolar brasileiro, na atualidade.” 
C) “em 1996, foi publicada uma nova LDB, da qual se apoia 

o sistema escolar brasileiro, na atualidade.” 
D) “em 1996, foi publicada uma nova LDB, cuja qual regula 

o sistema escolar brasileiro, na atualidade.” 
E) “em 1996, foi publicada uma nova LDB, pela qual está 

enquadrado o sistema escolar brasileiro, na atualidade.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para compreendermos o sentido da expressão “força braçal”, 
devemos relacionar o termo destacado ao substantivo ‘braço’. 
Assim, também:  
 
A) o termo ‘cervical’ está relacionado a ‘costas’, como em: 

“região cervical”. 
B) o termo ‘glacial’ está relacionado a ‘gelo’, como em: “era 

glacial”.  
C) o termo ‘armorial’ está relacionado a ‘amor’, como em: 

“movimento armorial”. 
D) o termo ‘marcial’ está relacionado a ‘mar’, como em: “lei 

marcial”. 
E) o termo ‘sazonal’ está relacionado a ‘saúde’, como em: 

“chuva sazonal”. 
 
 
 
 
Tendo em mente as normas da concordância verbal, analise 
os enunciados abaixo. 
 
1. Sabe-se que, no Brasil, não falta leis que regulamentem a 

educação e, sim, mais investimento nessa área.  
2. Alguns educadores acham que deveria haver cotas nas 

universidades para profissionais de educação.   
3. Apesar dos avanços alcançados, ainda se percebe muitos 

problemas na educação brasileira. 
4. Existe certos fatos, na história do Brasil, que explicam 

nossa realidade na área da Educação. 
 
Está(ão) correto(s): 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 2, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somente após a Primeira Guerra Mundial, com a chegada 
dos imigrantes e o início da industrialização, houve maior 
preocupação com a escola. Entretanto, de forma mais 
concreta, somente a partir dos anos 60 do século XX, a 
partir de movimentos populares, de mobilização sindical, se 
concretizaram as primeiras experiências de popularização 
da escola. 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09
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TEXTO 2 
 

Palavrões 
Quando um palavrão aparece fora de lugar ou sai de 

boca de quem não se esperaria, a reação é um pouco 
escandalizada. No Brasil, menos do que em outros países. [...]  

Lendo qualquer texto que trate de tabus linguísticos, 
descobrem-se dois aspectos aparentemente contraditórios de 
sua vida numa comunidade linguística. Primeiro: são 
controlados (e não propriamente proibidos), de forma que 
nem todos os falantes os empregam, ou os empregam 
impunemente. Segundo: são valorizados, o que significa que 
os que proferem palavras proibidas são considerados de certa 
forma heroicos, corajosos, por terem a coragem de violar 
certas regras (ou de desafiar forças ocultas).  

Há episódios históricos interessantes em relação aos 
palavrões. O Pasquim foi francamente inovador, 
especialmente em suas entrevistas, quando eles abundavam. 
O jornal vinha cheio de asteriscos. É a vantagem da escrita. 
Ninguém pode ficar desenhando asteriscos no ar quando fala.  

Mas nem só de palavrão vive o tabu. Outras palavras 
são consideradas perigosas, e são evitadas de alguma forma: 
muita gente não diz nomes de doenças, por exemplo, ou não 
tem coragem de dizer "morrer" (diz "faltar") nem "diabo" (no 
máximo, diz "diacho", o que permite expressar uma carga 
emotiva e, ao, mesmo tempo, evitar que o Cujo apareça ou 
aja). Quem leu Grande Sertão: Veredas sabe o quanto 
Riobaldo evitava dizer o nome dele. De quebra, aprendeu um 
bom número de nomes alternativos.  

Em suma: dizer palavrões é violar regras sociais. 
Sabemos mais ou menos como elas funcionam. Como 
sempre, a certeza aumenta quando uma regra é violada. [...] 
 
Sírio Possenti. Texto disponível em:  
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4161671-
EI8425,00-Palavroes.html.  
Acesso em 18/12/2009. Adaptado. 
 
 
 
O Texto 2 nos revela que seu autor percebe o palavrão como: 
 
A) um motivo de escândalo.  
B) algo contraditório. 
C) uma regra social. 
D) um tabu linguístico.   
E) algo a ser controlado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Uma informação que está implícita no Texto 2, acerca dos 
palavrões, é que:  
 
A) eles podem ter diferentes representações, na escrita e na 

fala. 
B) numa comunidade linguística, eles são absolutamente 

proibidos. 
C) apesar de serem uma violação às regras sociais, são 

usados por todos. 
D) nas sociedades modernas, há irrestrita valorização em seu 

uso. 
E) Grande Sertão: Veredas exemplifica seu amplo uso na 

literatura. 
 
 
 
 
Podemos evidenciar uma relação de causa e consequência no 
seguinte trecho do Texto 2:  
 
A) “Lendo qualquer texto que trate de tabus linguísticos, 

descobrem-se dois aspectos aparentemente contraditórios 
de sua vida numa comunidade linguística”. 

B) “O Pasquim foi francamente inovador, especialmente em 
suas entrevistas, quando eles abundavam”. 

C) “Outras palavras são consideradas perigosas, e são 
evitadas de alguma forma”. 

D) “Quando um palavrão aparece fora de lugar, a reação é 
um pouco escandalizada”. 

E) “Há episódios históricos interessantes em relação aos 
palavrões. O Pasquim foi francamente inovador”. 

 
 
 
 
É possível reconhecer uma relação de intertextualidade no 
seguinte trecho do Texto 2: 
 
A) “No Brasil, menos do que em outros países.” 
B) “Há episódios históricos interessantes em relação aos 

palavrões.” 
C) “O jornal vinha cheio de asteriscos.” 
D) “Como sempre, a certeza aumenta quando uma regra é 

violada.” 
E) “Mas nem só de palavrão vive o tabu.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13
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Observe a grafia do termo destacado no trecho: “Segundo: 
são valorizados”.  Está grafada segundo as normas 
ortográficas vigentes a palavra destacada na alternativa:  
 
A) Todos ficaram completamente paralizados ao ouvirem 

tantos palavrões. 
B) A questão dos palavrões precisa ser analisada em seus 

contextos de uso. 
C) Não cabe defender que o uso de palavrões seja 

legalisado, já que nem é proibido. 
D) A multidão começou a gritar palavrões quando viu que a 

prova não seria realisada. 
E) O discurso foi finalisado assim que o orador começou a 

dizer palavrões. 
 
 
 
 
Segundo as normas vigentes, a palavra ‘tabu’ não deve 
receber acento gráfico. Da mesma maneira, não deve ser 
acentuada a palavra:  
 
A) bau. 
B) saude. 
C) orgão. 
D) rubrica. 
E) convem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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De modo geral, pode-se afirmar que o município de Escada 
apresenta sua geomorfologia com relevo nitidamente 
ondulado e dois grupos principais de solo, o barro vermelho e 
o massapê, os quais tendem a favorecer atividades agrícolas 
como o cultivo da cana-de-açúcar. Sobre as características do 
solo e seu processo de formação e conservação, é correto 
afirmar: 
 
A) Para que seja apropriado à agricultura, o solo deve ser 

isento de gases e componentes abióticos. 
B) Pode-se afirmar que quando atinge o equilíbrio, o solo 

para de se transformar e/ou sofrer a ação de agentes 
bióticos e abióticos. 

C) Em geral, as camadas mais superficiais do solo são as 
que mais sofrem processo de intemperização das rochas 
originais. 

D) As práticas conservacionistas, como o terraceamento, o 
plantio em curva de nível e a rotação de cultura 
contribuem para aumentar a lixiviação dos componentes 
minerais do solo. 

E) A principal contribuição das práticas de conservação 
ecológica é aumentar a salinidade do solo, tornando-o 
próprio para a agricultura. 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir: 
 
1. Satélites são astros iluminados que giram ao redor de um 

corpo maior, como um planeta. 
2. Meteoritos são corpos celestes que atravessam a 

atmosfera e atingem a superfície terrestre. 
3. Ano-luz corresponde a uma medida de distância, sendo 

definida como a distância que a luz percorre no vácuo em 
um ano. 

4. Planetas são astros que não possuem luz própria e giram 
ao redor de uma estrela. 

 
Estão corretas as afirmações: 

 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir sobre ecossistemas terrestres e 
aquáticos. 
 
1. O zooplâncton é representado por organismos marinhos 

autótrofos de pequenas dimensões. 
2. O conceito de ecossistema envolve os componentes 

bióticos e abióticos de um ambiente e suas inter-relações. 
3. Chama-se de biosfera o conjunto de todos os 

ecossistemas da Terra. 
4. A litosfera é uma camada superficial do planeta Terra 

que engloba a crosta terrestre e as reservas subterrâneas 
de água. 

 
Estão corretas as afirmações 

 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 2, 3 e 4, apenas. 
 
 
 
 
Sobre movimentos dos corpos celestes, assinale a alternativa 
que traz uma afirmação incorreta: 
 
A) O movimento da Lua ao redor da Terra é responsável 

pela ocorrência de dias e noites, influenciando 
fenômenos biológicos, como as marés. 

B) O movimento de rotação da Terra em torno de seu eixo 
imaginário ocorre no sentido oeste-leste, ou seja, anti-
horário. 

C) A Terra mantém-se em um eixo ligeiramente inclinado 
em relação ao Sol. 

D) Embora pareça ter um formato circular, o movimento que 
a Terra desenvolve ao redor do Sol tem um formato de 
elipse. 

E) No sistema solar, quanto mais longe os planetas 
estiverem do Sol, maior será a duração de seu 
movimento de translação. 

 
 
 
O tipo sanguíneo O- é chamado doador universal porque: 
 
A) possui antígenos específicos para os tipos A, B e AB. 
B) não possui anticorpos no plasma. 
C) não possui antígenos do sistema ABO e nem do fator Rh. 
D) não possui plasma, o qual contém os fatores de 

aglutinação. 
E) não possui leucócitos, os quais promovem a rejeição. 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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Em uma pesquisa realizada em remanescentes de Mata 
Atlântica no município de Escada, cientistas perceberam que 
uma espécie de sapo bastante comum na década de 1970 não 
era mais encontrada. Os cientistas atribuíram este fenômeno 
ao desmatamento e suas conseqüências. Considerando as 
características dos anfíbios, o que pode ter agravado a 
extinção localizada desta espécie? 
 
A) A derrubada das árvores extinguiu as plantas que vivem 

sobre os troncos (epífitas), as quais são o principal 
alimento dos anfíbios adultos. 

B) A derrubada das árvores aumentou a temperatura local e 
a exposição direta da radiação solar e reduziu a umidade, 
o que prejudica os anfíbios devido à sua respiração 
cutânea e necessidade de ambientes úmidos. 

C) Com o desmatamento, obrigatoriamente aumentou a 
quantidade de aves, répteis e mamíferos predadores, que 
consumiram maior quantidade de indivíduos de anfíbios. 

D) Com a retirada das árvores, a água que era absorvida 
pelas plantas acabou acumulando no solo, o que 
prejudica os anfíbios, altamente sensíveis ao excesso de 
umidade. 

E) Uma vez que as copas das árvores são o principal habitat 
das formas jovens dos anfíbios, a reprodução e o 
desenvolvimento destes animais foram comprometidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A ameaça de pandemia de gripe “suína” amplamente 
divulgada nos meses de abril e maio de 2009 chamou a 
atenção para a capacidade dos vírus produzirem mutações 
rápidas e disseminar-se rapidamente, especialmente nessa 
época de grande fluxo de pessoas por todos os continentes. 
Ainda hoje, a compreensão da complexidade dos vírus, seu 
funcionamento e o desenvolvimento de estratégias de 
combate aos vírus de importância médica são enormes 
desafios aos cientistas. Analise as afirmações sobre vírus a 
seguir e indique Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(    ) O vírus causador da gripe “suína”, o H1N1 pertence ao 

mesmo grupo do vírus da gripe comum (Influenza A), e 
em geral, é considerado de baixa patogenicidade no seu 
estado selvagem. 

(    ) O vírus do papiloma humano (HPV) replica-se 
preferencialmente em mucosas e embora a maioria dos 
seus subtipos provoque “verrugas” benignas, alguns 
tipos estão diretamente envolvidos em neoplasias que 
podem resultar em câncer de colo de útero. 

(    ) O vírus H5N1, também conhecido como vírus da gripe 
aviária, é transmitido ao homem por meio do contato 
com aves domésticas abatidas para consumo humano e 
apesar de debilitar o organismo, não é letal ao ser 
humano. 

(    ) A rubéola é considerada a forma mais grave da roséola, 
por apresentar elevada mortalidade e risco ao feto em 
formação quando a mulher grávida entra em contato com 
o vírus por meio de transfusão de sangue. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V, V, V, V 
B) F, F, V, V 
C) V, F, V, F 
D) F, V, F, V 
E) V, V, F, F 
 
 
 
Quais dos fatores abaixo podem ser considerados como 
elementos componentes de um ecossistema? 
 
1. Seres vivos heterótrofos 
2. Temperatura 
3. Seres vivos decompositores 
4. Umidade relativa 
5. Seres vivos autótrofos 
6. Energia 
 
A) 1, 3 e 5, apenas. 
B) 2, 4 e 6, apenas. 
C) 3, 5 e 6, apenas. 
D) 1, 3, 5 e 6, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
 
 

QUESTÃO 21 QUESTÃO 22

QUESTÃO 23
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Na prática pedagógica, a interdisciplinaridade é trabalhada 
em diversos momentos e está profundamente relacionada à 
transversalidade. São exemplos de temas transversais no 
ensino de Ciências, de acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais: 
 
A) Ética, Orientação Sexual, Saúde, Meio Ambiente. 
B) Inclusão Digital, Reprodução Humana, Astronomia, 

Direitos do Consumidor. 
C) Política, Sociologia, Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, Inglês. 
D) Física, Química, Biologia, Matemática. 
E) Cidadania, Informática, Gestão Escolar, Psicologia. 
 
 
 
 
Analise as descrições das funções a seguir: 
 
1. Atua na sustentação de movimentos, na manutenção da 

postura e na produção de energia térmica. 
2. Atua na sustentação do corpo e proteção dos órgãos 

internos, auxiliando também na locomoção. 
3. Atua principalmente na regulação das atividades 

corporais, por meio da liberação de certas substâncias 
que controlam e regulam o desempenho de outros órgãos. 

4. Atua na drenagem dos fluidos que estão em excesso entre 
as células, e ajudam a transportar vitaminas, gorduras e 
proteínas provenientes da digestão para o sangue 

 
Os sistemas do corpo humano descritos acima são, na ordem 
de cima para baixo: 
 
A) Esquelético, nervoso, linfático, cardiorrespiratório. 
B) Esquelético, neuromotor, cardiorrespiratório, urinário. 
C) Exoesquelético, muscular, endócrino, excretor. 
D) Muscular, esquelético, endócrino, linfático. 
E) Muscular, neuromotor, endócrino, excretor. 
 
 
 
Um professor de Ciências residente em Escada, usando o 
telefone no período da manhã para se comunicar com um 
colega que reside em Tóquio, deve ter em mente que 
provavelmente já será noite no Japão. Esta diferença de 
horário, que resulta em dias e noites, é resultado direto de 
qual movimento de um corpo celeste? 
 
A) a rotação da Terra. 
B) a translação da Terra. 
C) a rotação do Sol. 
D) a transdução da Terra. 
E) a rotação da Lua. 
 
 
 

 
 
 
 
No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e os Planos 
Curriculares Nacionais (PCN) defendem um currículo voltado 
para a competência, para a autonomia do cidadão e para a 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Uma das 
estratégias para alcançar estes objetivos consiste na adoção da 
pedagogia de projetos, baseada em situações-problema. Uma 
situação-problema é uma oportunidade de aprendizagem na 
qual o enigma proposto ao aluno permite-lhe, em sua 
transformação de representações e identidades, a aquisição de 
uma competência irreversível, após negociar soluções novas 
com os diversos elementos da rede de construção de saberes. 
Dentre deste contexto, qual das alternativas abaixo descreve 
corretamente um princípio pertinente à pedagogia de 
projetos? 
 
A) Um professor não precisa reunir todo o domínio teórico 

e/ou as competências necessárias para realizar todas as 
etapas da execução do projeto, mas sim ser capaz de se 
articular com os diversos parceiros, dando uma dimensão 
interdisciplinar ao projeto. 

B) Um projeto pode ser construído sem um embasamento 
teórico inicial, uma vez que a teoria pode ser definida a 
partir da coleta de dados. 

C) Por se tratar de um tema específico, a participação de um 
único professor orientador é indispensável para o sucesso 
do projeto a ser conduzido em parceria com estudantes. 

D) Na busca da autonomia, os estudantes são instigados a 
coletar informações e apresentar resultados sem a 
realização de leituras de referências bibliográficas 
prévias, a fim de evitar a interferência do conhecimento 
científico previamente estabelecido na construção dos 
saberes experienciais do aluno. 

E) A ênfase no processo de construção de conhecimento 
exclui a necessidade de indicadores de comprimento dos 
objetivos iniciais do projeto, para evitar no aluno a 
sensação de frustração caso os objetivos propostos não 
sejam atingidos. 

 
 
 
 
Estes seres vivos eucariontes heterotróficos, unicelulares ou 
pluricelulares, podem ser decompositores, parasitas, 
mutualísticos. Enquanto algumas espécies têm importância 
médica, outras são úteis na alimentação humana e na 
agricultura, como por exemplo no controle biológico de 
insetos pragas. Estamos nos referindo a que grupos de seres 
vivos? 
 
A) Fanerógamos. 
B) Fungos. 
C) Vírus. 
D) Protozoários. 
E) Bactérias. 
 
 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28QUESTÃO 26 
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O objetivo dos programas de inclusão digital é promover o 
acesso às tecnologias de informação e comunicação e ao 
acervo de informações e conhecimentos acumulados pela 
humanidade, de modo a contribuir para a própria inclusão 
social do cidadão. Analise as atividades abaixo: 
 
1. Uso da comunicação, por meio do correio eletrônico. 
2. Realização de cursos on-line. 
3. Compras de produtos. 
4. Consultas a sites educacionais. 
5. Comunicação via voz. 
 
Qual(s) das atividades escritas pode ser efetuada atualmente 
por meio da internet ? 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2, 3, 4 e 5 apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
Sobre o sistema circulatório, assinale a alternativa que 
contém uma afirmação correta: 
 
A) O plasma é um líquido viscoso formado nos tecidos a 

partir do momento em que ocorre um processo 
infeccioso. 

B) Quando as paredes de um vaso sanguíneo são rompidas, 
as plaquetas formam tampões e coágulos que auxiliam na 
redução da perda de sangue. 

C) As células sanguíneas são produzidas no coração. 
D) Artérias são vasos flexíveis que transportam o sangue das 

células e tecidos para o coração. 
E) Todos os anticorpos presentes no sangue são herdados 

diretamente da mãe, durante o processo de amamentação. 
 
 
 
Analise as afirmações abaixo sobre reprodução dos seres 
vivos 
 

(    ) Todo ser vivo hermafrodita é capaz de se autofecundar. 
(    ) Não existe reprodução assexuada entre animais. 
(    ) O brotamento é um tipo de reprodução assexuada. 
(    ) Nos vegetais, a propagação por estacas, como no caso da 

macaxeira, é um tipo de reprodução assexuada. 
 

Considerando “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, qual 
alternativa apresenta a classificação correta para as 
afirmações de 1 a 4, na sequência de cima para baixo? 

 

A) F, F, V, V 
B) F, V, V, V 
C) F, F. V, F 
D) V, V, V, V 
E) V, V, F. F 

 
 
 
Assinale a alternativa correta sobre reprodução humana: 
 
A) Um único espermatozóide que fecunda um único óvulo 

pode dar origem a dois indivíduos do mesmo sexo. 
B) Gêmeos univitelinos são gerados quando um único óvulo 

é fecundado por dois espermatozóides. 
C) Gêmeos monozigóticos ocorrem quando um único 

espermatozóide fecunda dois óvulos. 
D) Dois espermatozóides que fecundam o óvulo podem 

gerar gêmeos idênticos. 
E) Gêmeos são produzidos quando óvulos de diferentes 

ciclos ovarianos são fecundados por um mesmo 
espermatozóide. 

 
 
 
A afirmação “Os antílopes que pastam nas savanas africanas 
ocupam o mesmo nicho ecológico dos bodes que pastam na 
caatinga nordestina” é justificada corretamente por qual das 
explicações abaixo? 
 
A) Ambas as espécies ocupam exatamente o mesmo habitat. 
B) Ambas as espécies desempenham funções ecológicas 

semelhantes em seus respectivos ecossistemas. 
C) Ambas as espécies pertencem à Classe dos Vertebrados, 

Ordem dos Artiodáctilos. 
D) Ambas as espécies vivem sob as mesmas condições 

abióticas. 
E) Ambas as espécies são endêmicas. 
 
 
 
 
Graças aos avanços na área da informática, o preço de 
computadores, seus programas e acessórios vem caindo no 
Brasil nos últimos anos. Qual das alternativas abaixo não 
representa uma conseqüência social positiva direta deste 
fenômeno? 
 
A) A ampliação do acesso às pessoas de menor renda aos 

recursos da informática. 
B) A diminuição da exclusão digital em diversos segmentos 

da sociedade brasileira. 
C) O aumento do uso da internet para realizar tarefas 

domésticas, como pagar contas, trocar mensagens, entre 
outros. 

D) O aumento do anafalbetismo digital. 
E) A ampliação do uso da internet como ferramenta de 

busca e didática, aumentando o acesso a informações. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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O ensino de Ciências no Brasil atravessa um período de transformação face aos inúmeros desafios no cotidiano do professor. O 
movimento denominado CTSA propõe-se, como indica sua sigla, a discutir criticamente sobre as relações entre Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente como uma proposta dentro das várias em vigor sobre Ensino de Ciências.  
 
Sobre este movimento, assinale a alternativa correta: 
 
A) O principal fator que estimulou a criação do movimento CTSA foi a criação da internet.  
B) O ensino sob uma abordagem CTSA busca promover a educação científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a 

construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência e 
tecnologia na sociedade, e atuar na solução de tais questões. 

C) As principais diretrizes do movimento CTSA contrariam o que é proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, razão pela 
qual este movimento não é reconhecido oficialmente. 

D) O movimento CTSA surgiu da necessidade de se contrapor aos exageros defendidos pelos teóricos do movimento da pedagogia 
de projetos. 

E) O principal obstáculo para a implementação dos princípios do movimento CTSA nas escolas brasileiras é a ausência de 
transdisciplinaridade e interdisciplinaridade do seu conteúdo dogmático. 

 
 
 
 
Analise o esquema a seguir, que representa três produtos da excreção nitrogenada: 
 
1  
 
AMÕNIA   URÉIA    ÁCIDO ÚRICO 
 
2 
 
O que as duas setas representariam em termos de solubilidade em água (seta 1) e toxicidade (seta 2), no sentido da esquerda para a 
direita? 
 
A) seta 1= aumento da solubilidade; seta 2 = aumento da toxicidade 
B) seta 1 = aumento da solubilidade; seta 2 = diminuição da toxicidade 
C) seta 1 = diminuição da solubilidade; seta 2 = aumento da toxicidade 
D) seta 1 = diminuição da solubilidade; seta 2 = diminuição da toxicidade 
E) seta 1 = instabilidade da solubilidade; seta 2 = estabilidade da toxicidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 






 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                                       Cargo: Professor de Ciências / Nível Superior 

Página 11/12  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
Considerando que a sexualidade é um conteúdo importante no ensino de Ciências, cabe ao professor ter a sensibilidade aliada ao 
conhecimento científico para abordar este assunto delicado, especialmente ao lidar com adolescentes. Neste sentido, leia o trecho de 
um documento destinado a jovens rapazes:  
 
 
A sexualidade é um componente fundamental na estruturação da identidade de gênero dos homens, relacionando-se sobretudo com 
os significados constituídos como eróticos nas sociedades. A cultura prescreve roteiros de gênero tanto para homens como para 
mulheres; no entanto, estudos vêm mostrando a existência de certos padrões de práticas sexuais mesmo que em diferentes 
sociedades. Por exemplo, constata-se ser amplamente disseminada a representação da sexualidade masculina como impulsiva e 
incontrolável, decorrente de um sistema biológico específico, e cujas “conquistas” devem ser compartilhadas com os colegas e os 
“fracassos”, geralmente disfarçados. 
 

“Sexualidade e Saúde Reprodutiva”, cartilha didática publicada pelo Instituto Ecos 
 
Analise as afirmações a seguir: 
 
1. Ser viril, manter relações heterossexuais como rito de passagem para o mundo adulto e, portanto, reproduzir, são algumas das 

prescrições ainda marcantes para o gênero masculino na sociedade brasileira. 
2. O modelo dominante de masculinidade, sobretudo nas sociedades latinoamericanas, exige distanciamento de tudo aquilo que é 

visto como feminino, sensível ou frágil, impondo uma manifestação permanente da “virilidade” diante de outros homens.  
3. As mudanças de papeis sociais – especialmente o conjunto de modificações conhecidas como “emancipação feminina” e a 

crescente liberação sexual da mulher nas sociedades ocidentais têm fortalecido o papel do macho conquistador, reduzindo 
drasticamente as dúvidas e ansiedades dos jovens do sexo masculino em relação ao seu papel sexual. 

4. Os padrões de práticas e estereótipos sexuais são construídos socialmente, assim devem ser compreendidos e modificados para 
acompanhar a evolução das mudanças sociais.  

5. Na formação da sexualidade masculina brasileira, a primeira experiência sexual dos meninos costumava ocorrer num cenário 
que não envolvia, necessariamente, relacionamento afetivo (por exemplo, com profissionais do sexo), o que se refletiu nos 
papeis sexuais tradicionalmente associados a um prazer mais efêmero por parte dos homens. 

 
Estão corretas as afirmações: 

 
A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 5, apenas. 
C) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
O anúncio da escolha do Brasil para sediar as Olimpíadas de 2016 teve como ponto positivo despertar na população a importância de 
praticar esportes e dedicar os cuidados necessários ao seu sistema locomotor. A locomoção no ser humano é um processo complexo 
que envolve desde o funcionamento de organelas até a execução de reações químicas em frações de segundos. Sobre este processo, é 
correto afirmar: 
 
A) No ser humano, há apenas duas vias para obtenção da energia necessária à realização de uma atividade física: a fase aeróbia e a 

fase anaeróbia. 
B) Para evitar o acúmulo de ácido láctico, decorrente da fadiga, o organismo deve ser exposto a uma atividade física de grande 

intensidade e consumo de glicogênio. 
C) Em geral, quando realizamos atividades físicas mais rápidas e vigorosas, porém um pouco mais demoradas como uma corrida de 

400 metros, utilizamos a energia obtida principalmente por via anaeróbia. 
D) Atletas praticantes de provas de longa duração e esforço apresentam uma redução no número e tamanho médio de mitocôndrias, 

como conseqüência da necessidade de reduzir a velocidade da glicólise na obtenção de energia. 
E) Em geral, exercícios rápidos e vigorosos, como salto a distância e arremesso de peso, utilizam a energia obtida por via aeróbia 

láctica, com formação de ácido láctico como subproduto da queima de glicose. 
 
 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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A ocupação humana na caatinga vem sendo ampliada nos últimos anos, por meio de projetos de desenvolvimento que incluem pólos 
agrícolas irrigados, cultivo de frutas para exportação e desenvolvimento de centros de educação e tecnologia. Apesar disso, este 
bioma (ou domínio morfoclimático) tem sido relativamente pouco estudado em relação aos impactos ambientais decorrentes da 
atividade humana. Sobre a caatinga, assinale a alternativa correta: 
 
A) Enquanto as médias mensais de temperatura variam pouco na região, sendo mais afetadas pela altitude que por variações em 

insolação, as variações diárias de temperatura e umidade podem ser bastante pronunciadas, principalmente nas regiões mais 
altas do planalto. 

B) A caatinga ocupa uma área de mais de 700 mil km2 e é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocorrendo apenas nos nove 
estados que compõem a Região Nordeste do Brasil. 

C) A caatinga tem uma fisionomia de deserto, com índices pluviométricos extremamente baixos ( < 700 mm ao ano) distribuídos 
de maneira uniforme ao longo do ano. 

D) Entre as adaptações das espécies vegetais à escassez de água, destacam-se a presença de folhas largas para refletir a radiação 
solar e sua manutenção no período seco, para absorver a umidade do ar. 

E) As espécies vegetais da caatinga caracterizam-se por apresentar cutícula altamente permeável e raízes superficiais para reduzir a 
perda de água. 

 
 
 
 
Nos últimos anos, a busca por uma alimentação saudável tem aumentado de importância nas sociedades modernas, adquirindo 
contornos de problema de saúde pública, especialmente devido ao aumento na proporção da população obesa em diversos países 
ocidentais. Sobre o processo de digestão no ser humano, assinale a alternativa correta: 
 
A) Radicais livres consistem de vitaminas parcialmente degradadas de grande poder antioxidante. 
B) O colesterol é um importante componente de membranas celulares e está relacionado à síntese de esteróides que compõem 

alguns hormônios. 
C) Além de sua principal função energética, as proteínas também estão envolvidas na composição dos sais biliares. 
D) Dos alimentos ingeridos, apenas os componentes das substâncias orgânicas são efetivamente absorvidos. 
E) Polissacarídeos, como o amido, só podem ser absorvidos após serem desdobrados em unidades menores, os aminoácidos. 
 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 







