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Português 
 
 
Além de remeter para interlocutores com perfil específico, 
todo texto faz referência a determinadas circunstâncias, 
que podem ser de natureza social, política, cultural entre 
outras. Com base no texto abaixo responda às questões 
01 e 02.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Este texto, de caráter publicitário, foi veiculado no 
jornal Folha de São Paulo, em 2003, para divulgar a 
Exposição 2080 (cujo objetivo era mostrar a produção 
cultural da década de 80), do MAM – Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. Com base numa leitura atenta, 
quanto à escolha das cores que compõem o pano de fundo 
do cartaz (vermelho, lilás, laranja, amarelo e verde claro) 
podemos perceber: 

 
 
 

a) As cores que compõem o pano de fundo fazem 
alusão ao “Movimento Gay”, que já nas décadas 
de 70 e 80 difundiam abertamente suas 
premissas. 

b) O texto publicitário aparece sobre um fundo 
colorido indo na “contramão” da relação existente 
entre a cor verde-oliva e os anos de 1980. 

c) A escolha das cores para o fundo, bem como a 
menção à cor verde-oliva (no texto), faz 
associação a um fato de caráter político-social 
ocorrido no Brasil no início da década de 80: o 
fim da ditadura militar. 

d) A escolha das cores não foi intencional, pois 
serviu apenas para realçar o fato de estar-se 
divulgando uma exposição artística. 

e) As cores escolhidas remetem para um critério 
artístico muito difundido entre os pintores da 
década de 80: a liberdade cromática, que ficou 
amplamente conhecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Ainda com base no anúncio em questão, julgue as 
premissas e, na seqüência, assinale a opção conveniente. 
 

I.  A cor verde-oliva, mencionada no texto, pode ser 
uma metáfora para ditadura e repressão (cor da 
farda dos soldados), enquanto que as cores 
vibrantes que compõem o fundo podem significar 
democracia e liberdade. 

II.  A escolha das cores vibrantes para o fundo do 
texto faz uma alusão à moda no início dos anos 
80, mas não dispor desta informação não 
prejudica o entendimento esperado pelo autor da 
propaganda. 

III.  O texto do MAM recorre a fatores 
extralingüísticos, ou seja, a elementos (cores e 
datas) que não fazem parte do sistema da língua, 
mas cuja identificação é fundamental para que o 
enunciado possa ser compreendido. 

 
Conforme o julgamento das premissas, é (são) 
verdadeira(s): 

 
a) I e II; 
b) II e III; 
c) I e III; 
d) I, II e III; 
e) Nenhuma delas. 

 
A Revista da Semana publicou na seção Etimologia o 
seguinte texto sobre a origem da palavra Vestibular. Tome-
o como base para responder às questões 03 e 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista da Semana, 
São Paulo, 2 de abril de 2009. 
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03. Apresenta discrepância em relação ao texto a(s) 
seguinte(s) premissa(s): 

 
I.  A palavra vestibular, originalmente um adjetivo, 

substantivou-se para nomear o exame de acesso à 
universidade. Como adjetivo, a palavra originária 
do termo vestibular fora empregada num sentido 
metafórico. 

II.  O termo vestibular, sinônimo de vestíbulo, pode 
ainda ser usado para designar, na linguagem 
arquitetônica, pórtico ou alpendre, e ainda, na 
linguagem médica, pode nomear cavidade que dá 
acesso ao órgão oco. 

III.   A palavra vestibular originalmente seria adjetiva, 
na medida em que acompanhava um substantivo 
atribuindo-lhe certa medida de caracterização 
como em “sistema vestibular”, termo de aplicação 
médica. 

IV.  Todas as opções apresentam discrepância em 
relação ao texto, uma vez que vestíbulo e 
vestibular são termos cognatos, mas com sentidos 
expressamente diferentes. 

 
A alternativa que contém resposta coerente com o 
enunciado desta questão corresponde a: 
 

a) I e II; 
b) I, II e III; 
c) II e III; 
d) II e IV; 
e) I e IV. 

 
04. “Como é um ambiente de transição de entre o lado de 
fora e o lado de dentro, vestíbulo ganhou ainda por 
extensão, em anatomia, o sentido de ‘cavidade que dá 
acesso a um órgão oco’(Houaiss)”. 
 
A palavra como, usualmente, é empregada como uma 
conjunção comparativa. No recorte acima, percebemos 
que ela foge a convenção podendo ser classificada como: 
 

a) Uma conjunção conclusiva; 
b) Uma conjunção causal; 
c) Uma conjunção explicativa; 
d) Uma conjunção conformativa; 
e) Uma conjunção final. 

 
05. Observe a tirinha abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao recorrermos à história da filosofia ocidental, na 
seqüência, do número 1 ao número 5, conseguimos 
identificar representados por meio de charges: Descartes 
(filósofo francês), Sócrates (pai da filosofia ocidental), Karl 
Marx (filósofo alemão), Nietzsche (filósofo alemão) e 
Sartre (filósofo francês). Cada um deles, no interior do 
quadro filosófico que construiu, acabou enfrentando a uma 
questão existencial: quem somos? Com base nesta 
informação e na leitura da tirinha, julgue as proposições 

para em seguida assinalar a opção adequada em relação à 
intenção comunicativa do quadrinhista. 
 

I.  O quadrinhista representa os filósofos como 
suspeitos de confundir a humanidade quanto à 
verdadeira identidade de cada ser, uma vez que 
a filosofia é uma atividade cultural que propõe 
pensamentos profundamente diferentes da 
maioria. 

II.  Observando o cenário proposto pelo 
quadrinhista, podemos concluir que ele 
considera a filosofia como sendo uma atividade 
cultural subversiva – tomando o sentido 
pejorativo da palavra. 

III.  É estabelecida pelo quadrinhista uma relação de 
intertextualidade entre as teorias filosóficas de 
Descartes, Sócrates, Marx, Nietzsche e Sartre, a 
partir da idéia de autoconhecimento sugerida na 
fala do personagem que não aparece na tira. 

IV.  A relação de intertextualidade, no caso diz 
respeito à forma e ao conteúdo explicitado na 
tira, e serviu como elemento estruturador do 
humor. 

 
Assinale a alternativa coerente com a proposta: 
 

a) Apenas I é verdadeira; 
b) Apenas II e IV são verdadeiras; 
c) Apenas I e III são verdadeiras; 
d) Apenas III e IV são falsas; 
e) Apenas II é falsa. 

 
06. Apor o pronome oblíquo átono corretamente não é 
tarefa fácil para muitos falantes da Língua Portuguesa, 
principalmente quando se tratam dos brasileiros. Levando 
em conta o português usado no Brasil, aponte a opção em 
que tal situação gramatical foi elaborada de modo 
inoportuno. 
 

a) Em virtude dos vários problemas enfrentados pela 
empresa nos últimos anos, não se façam preciso 
meias-palavras; lhe faríamos bens maiores em 
tratar dos assuntos com clareza e verdade. 

b) Sempre fizestes o possível para que a verdade 
viesse à tona, mas mediante os acontecimentos 
desta última semana, percebes o quanto te 
iludiram aqueles ao teu entorno? 

c) À luz da aurora, o canto dos pássaros enche de 
vida o acordar da fazenda, mas, em se pondo o 
sol, vão-se os pássaros e fica a esperança de 
uma nova alvorada. 

d) Convém fazer-lhe o pedido pessoalmente, de 
modo a conquistar seu respeito. 

e) Se me disseres o que te aflige, poder-te-ei 
aconselhar da melhor maneira, uma vez que 
sempre fazes isso por nós que somos teus 
amigos há tanto... 
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O jornal Folha de São Paulo, veiculou via televisão o 
anúncio relatado no texto abaixo. Use-o como 
referência para responder às questões: 
 
 “Enquanto um rosto vai se formando na tela, quadro a 
quadro, o locutor fala: 
 – Este homem pegou uma nação destruída, 
recuperou sua economia e devolveu o orgulho a seu povo. 
Em seus primeiros quatro anos de governo, o número de 
desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. 
Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a 
renda per capta dobrar. Aumentou o lucro das empresas 
de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a 
hiperinflação a 103% ao ano. Este homem adorava música 
e pintura, e quando jovem imaginava seguir carreira 
artística. 
 
A câmera se afasta e o locutor continua: 
 
 – É possível contar um monte de mentiras 
dizendo só a verdade. Por isso é preciso tomar muito 
cuidado com a informação e o jornal que você recebe. 
Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra é o que 
nunca se vende.” 
 

In: DOMINGOS, Carlos. Criação sem pistolão. 2ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003.p. 176. (XXI) 

 
07. Ao assistir veicular a propaganda na TV, o jornal 
pretendia: 
 

a) Mostrar que era extremamente competente, pois 
revela informações detalhadas a respeito de uma 
figura histórica extremamente importante. 

b) Vender seus serviços, uma vez que prova ser 
capaz de descobrir qualquer assunto nos mínimos 
detalhes, com verdade e coerência. 

c) Provar que é possível manipular informações para 
que as mesmas se passem por verdadeiras. 

d) Mostrar que se o Jornal não inspirar confiança, os 
leitores não lhe darão crédito e julgarão suas 
reportagens como absurdas. 

e) Mostrar que é possível manipular a verdade para 
que se chegue a conclusões falaciosas; além de 
insinuar que não compactua com este tipo de 
prática. 

 
08. Os verbos comprar e vender utilizados na propaganda 
do Jornal Folha de São Paulo compõem uma expressão 
que propicia uma interpretação diferenciada, comprovando 
o uso semântico alternativo de um deles. Pensando nisso, 
julgue as premissas a seguir. 
 

I. Observando as relações de sentido constituídas a 
partir da fala do locutor no início da propaganda 
verificamos que o verbo vender foi utilizado no 
sentido de corromper-se, uma vez que falsas 
prerrogativas foram utilizadas para compor uma 
verdade irrefutável. 

II. Ao alertar o interlocutor para a possibilidade da 
verdade ser manipulada no início do texto, fica 
clara a opção do autor da propaganda de utilizar o 
verbo vender no sentido de convencer o leitor a 
comprar o referido Jornal. 

III. O “paradoxo” efetuado a partir dos verbos vender 
e comprar caracteriza a intenção do Jornal de 
afirmar sua idoneidade partindo do princípio de 
que mais pessoas o adquirem por ele se declarar 
incorruptível. 
 

Conclui-se, portanto, que: 
 

a) Todas as premissas são verdadeiras; 
b) Todas as premissas são falsas; 
c) Apenas a I é verdadeira; 
d) Apenas a II é verdadeira; 
e) Apenas a III é verdadeira. 

 
09. É sabido da flexibilidade sintático-morfológica da 
palavra que. Assim sendo, avalie as orações que seguem 
e marque a opção em que a classificação esteja coerente 
com o papel desempenhado pelo que na frase. 
 

a) Não sei o quê aconteceu para que me 
expulsassem daquela maneira abrupta sem ao 
menos o direito de defesa. – O primeiro que atua 
como pronome enquanto o segundo atua como 
substantivo. 

b) Comprei o livro que você me indicou, contudo não 
achei a leitura tão atraente quanto a sua 
empolgação me sugerira. – o que exerce função 
de sujeito 

c) Clarisse acabou por confirmar o que não queria 
que todos confirmassem. – o pronome que da 
oração adjetiva exerce função de objeto direto de 
confirmassem, verbo da oração posterior, que é 
objetiva direta. 

d) O candidato do governo ganhou as eleições, o 
que já era esperado. – o que tem função de 
pronome adjetivo. 

e) Que bom vê-la novamente, Cristina. Espero que 
sua visita se estenda! – o que atua como 
pronome de tratamento. 

 
10. Qual das alternativas a seguir não apresenta 
ambigüidade? 
 

a) Crianças que recebem leite materno freqüente-
mente são mais sadias. 

b) Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de 
diamantes que estava sobre a cama. 

c) Sentado na varanda, o menino avistou um 
mendigo.  

d) A garota estava apavorada, porque teria de 
enfrentar o pai furioso.  

e) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas isso não me comoveu.  

 
 
 

Conhecimentos Pedagógicos 
 
 

11. A educação básica, segundo a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, tem por finalidades desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores. Acerca da 
educação básica, nos níveis fundamental e médio identifique o 
item CORRETO: 

 
a) A carga horária mínima anual será de oitocentas 

horas, distribuídas por um mínimo de duzentos 
dias de efetivo trabalho escolar, já incluído o 
tempo reservado aos exames finais, quando 
houver. 

b) Haverá classificação em qualquer série ou etapa, 
e todas podem ser feitas por promoção, para 
alunos que cursaram, com aproveitamento, a 



Prefeitura Municipal de Salgadinho – PE    
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 03 - Cargo 11 – Professor II – Ciências. 
Página 4 de 7 

série ou fase anterior, na própria escola; ou até 
mesmo por transferência.  

c) Nos estabelecimentos que adotam a progressão 
regular por série, o regimento escolar pode 
admitir formas de progressão parcial, desde que 
preservada a seqüência do currículo, observadas 
as normas do respectivo sistema de ensino. 

d) Poderão organizar-se classes, ou turmas, com 
níveis equivalentes de adiantamento na matéria, 
para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou 
outros componentes curriculares; exceto com 
alunos de séries distintas.  

e) O controle de freqüência fica a cargo da escola, 
exigida a freqüência mínima de cinquenta e cinco 
por cento do total de horas letivas para 
aprovação. 

 
12. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente em seu 
artigo 53º, os mesmos têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 
Considerando esse contexto podemos afirmar que a opção 
abaixo está CORRETA em: 
 

a) Participação ativação nas decisões escolares 
referentes a merenda e transporte escolar. 

b) Direito de ser respeitado por seus educadores, o 
que não significa poder contestar critérios 
avaliativos. 

c) Direito de organização e participação em 
entidades estudantis. 

d) Acesso à escola pública e gratuita, não 
necessariamente próxima de sua residência. 

e) Normas pré-estabelecidas a critério da 
coordenação e direção escolar para ingresso do 
aluno ou até mesmo sua permanência na escola. 

 
13. Acerca da prática pedagógica julgue os itens:  

 
I. A prática pedagógica dos agentes educacionais 

precisa ter como primícia a necessidade de uma 
reformulação pedagógica que priorize uma 
prática formadora para o desenvolvimento. 

II. O professor deve ter em mente a necessidade de 
se colocar em uma postura norteadora do 
processo ensino-aprendizagem, levando em 
consideração que sua prática pedagógica em 
sala de aula tem papel fundamental no 
desenvolvimento intelectual de seu aluno.  

III. A escola deve tornar-se uma fonte de efetivação 
de seu conhecimento intelectual que o motivará 
a participar do processo de desenvolvimento 
social, não como mero receptor de informações, 
mas como idealizador de práticas que favoreçam 
esse processo. 

 
Está (ão) Correto (s): 

 
a) I apenas; 
b) I e II; 
c) II e III; 
d) I, II e III; 
e) I e III. 

 
 
 
 
 

14. O Projeto Pedagógico é um planejamento de trabalho 
participativo e tem como características as afirmativas 
abaixo.   
 

I. Ser processo participativo de decisões.  
II. Preocupar-se em instaurar uma forma de 

organização de trabalho pedagógico que não 
interfira nos conflitos e nas contradições. 

III. Explicitar princípios baseados na autonomia da 
escola, na solidariedade entre os agentes 
educativos exceto no estímulo à participação de 
todos no projeto comum e coletivo. 

IV. Explicitar o compromisso com a formação do 
cidadão não é responsabilidade do professor.  

 
É correto o que se afirma em: 
 

a) I apenas;  
b) II e IV; 
c) II e III; 
d) I e IV; 
e) III apenas. 

 
15. Acerca do ensino e aprendizagem identifique a opção 
CORRETA: 
 

a) O prazer pelo aprender não é uma atividade que 
surge espontaneamente nos alunos. Cabe ao 
professor apenas acompanhar suas ações no 
desenvolver das atividades. 

b) O professor deve preocupar-se somente com o 
conhecimento através da absorção de 
informações. 

c) Podemos considerar que o papel do professor é o 
de facilitador de aprendizagem, aberto às novas 
experiências, procurando compreender, numa 
relação empática, também os sentimentos e os 
problemas de seus alunos e tentar levá-los à auto-
realização. 

d) O que o aluno pode aprender em determinado 
momento da escolaridade independe das 
possibilidades delineadas pelas formas de 
pensamento de que dispõe naquela fase de 
desenvolvimento, dos conhecimentos que já 
construiu anteriormente e do ensino que recebe. 

e) A construção do conhecimento sobre os conteúdos 
escolares sofre pouca ou nenhuma influência das 
ações propostas pelos meios de comunicação, dos 
pais, dos irmãos, dos amigos, das atividades de 
lazer, do tempo livre etc. 

 
16. Em relação ao Currículo escolar é CORRETO concluir 
que: 
 

a) Em nosso país existe um currículo único nacional.   
b) Os Parâmetros Curriculares Nacionais trazem a 

obrigação no uso e na forma da definição das 
disciplinas e distribuição dos conteúdos entre os 
componentes curriculares propostos. 

c) Currículo é o conjunto daquilo que se ensina e 
daquilo que se aprende. Ficando limitado a 
programas de estudos e textos em sala de aula.  

d) Sua face mais inovadora é parte diversificada, que 
busca atender as exigências regionais. Estão 
inclusos os temas transversais para garantir a 
formação do cidadão, onde serão tratados 
assuntos como Orientação Sexual, Meio Ambiente, 
Saúde e Ética. A inclusão fica a cargo da escola, 
que decide o que é mais conveniente. 
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e) Os conteúdos são assumidos como portadores de 
três características distintas: temos, assim, os 
conteúdos conceituais, os procedimentais e os 
transcendentais. 

 
17. O aprendizado necessita da integração entre escola, 
família e sociedade. Esse conjunto contribui para o 
desenvolvimento do educando. Essas idéias estão 
representadas EXCETO na oração: 
 

a) Com a participação da família no meio escolar, 
criam-se espaços de escuta, voz e acesso às 
informações que dizem respeito a seus filhos, 
responsáveis tanto pela materialidade da escola, 
bem como pelo ambiente no qual seus filhos estão 
inseridos. 

b) O aprendizado formal ou a educação escolar, para 
ser bem sucedida depende apenas de uma boa 
escola, de bons professores e bons programas 
escolares. 

c) O processo de aprendizado depende 
principalmente de como o educando é tratado em 
casa e dos estímulos que recebe para aprender.  

d) É preciso entender que o aprender é um processo 
contínuo que não cessa quando ele está em casa.  

e) Fazer do aprendizado um prazer é tarefa não só 
dos professores, mas também, de pais e de 
qualquer profissional interessado no bem-estar de 
quem aprende. 

 
18. “O senso comum e a ciência são expressões da 
mesma necessidade básica, a necessidade de 
compreender o mundo, a fim de viver melhor e sobreviver. 
E para aqueles que teriam a tendência de achar que o 
senso comum é inferior à ciência, eu só gostaria de 
lembrar que, por dezenas de milhares de anos, os homens 
sobreviveram sem coisa alguma que se assemelhasse à 
nossa ciência...”.   (Rubem Alves) – Considerando que as 
classes populares produzem saberes, ligados às suas 
experiências de vida e ao contexto social em que estão 
inseridos, identique a opção CORRETA em relação a 
educação popular: 
  

a) A Educação Popular é uma educação 
comprometida e participativa orientada pela 
perspectiva de realização de todos os direitos do 
povo. Sendo em si uma educação fria e imposta, 
pois baseia-se no saber da comunidade, que 
pouco dialoga. 

b) É possível considerar como a principal 
característica da educação popular a utilização do 
saber da comunidade como matéria prima para o 
ensino. É aprender a partir do conhecimento do 
sujeito e ensinar a partir de palavras e temas 
geradores do cotidiano dele.  

c) O educador popular constitui-se em um 
transmissor de informações, descontextualizadas 
da realidade dos sujeitos com quem atua 
restringindo-se a um grande  facilitador de 
aprendizagens.  

d) É diferente de uma Educação Informal porque 
possui uma relação vertical entre educador e 
educando.  

e) Não existe relação entre educação popular e a 
seguinte frase de Paulo Freire “já não se pode 
afirmar que alguém liberta alguém, ou que alguém 
se liberta sozinho, mas os homens se libertam em 
comunhão”. Visto que ela refere-se a educação 
tradicional. 

 

19. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os conteúdos 
das disciplinas no ensino fundamental são meios para que 
os alunos desenvolvam as capacidades que lhes permitam 
produzir bens culturais, sociais e econômicos e deles 
usufruir.  É CORRETO afirmar que:  
 

a) Os conteúdos e o tratamento que a eles deve ser 
dado assumem papel mediano, uma vez que é 
por meio deles que os propósitos da escola se 
realizam.  

b) A organização dos conteúdos, tradicionalmente, 
tem sido marcada pela linearidade e isolamento 
dos assuntos. No entanto, para que a 
aprendizagem possa ser significativa é preciso 
que os conteúdos sejam analisados e abordados 
de modo a formarem uma rede de significados.  

c) A seleção de conteúdos, pela equipe escolar, 
deve levar em conta sua irrelevância social e sua 
contribuição para o desenvolvimento intelectual 
do aluno.  

d) É importante deixar claro que, na escolha dos 
conteúdos a serem trabalhados, é preciso 
considerá-los numa perspectiva mais restrita, que 
leve em conta o papel, os conteúdos estritamente 
necessários, evitando assim inclusão de temas 
que poderiam causar divergências. 

e) Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os 
conteúdos referentes a conceitos, procedimentos, 
valores, normas e atitudes estão presentes nos 
documentos tanto de áreas quanto de temas 
transversais. 

 
20. O fracasso escolar é causado por um conjunto de 
fatores interligados e que impedem o bom desempenho do 
aluno. Esta é uma questão que deve preocupar toda a 
sociedade, pois esta contribui diretamente na formação da 
personalidade da criança. Por isso pais, professores e a 
sociedade em geral devem buscar formas de resgatar 
essas crianças. Com base no tema julgue as questões e 
assinale a opção CORRETA. 
 

a) O papel do professor no combate ao fracasso 
escolar é promover a aprendizagem, sendo 
necessário um clima de afetividade e aberto ao 
diálogo.  

b) Quando o professor dá aulas que proporcionam a 
aprendizagem da maioria dos alunos, a reprovação 
de determinado aluno, e respectivamente o seu 
fracasso é culpa exclusivamente dele, visto que o 
professor cumpriu o seu papel de ensinar. 

c) A marca do Fracasso Escolar após a adoção da 
progressão em ciclos, passa a responsabilidade 
toda para o professor. 

d) Para evitar o fracasso escolar o professor deve 
buscar formas alternativas de ensinar, porém não 
deve se envolver afetivamente com os alunos, pois 
isso poderá dificultar o processo de aprendizagem.  

e) A marca do Fracasso Escolar após a adoção da 
progressão em ciclos passa a responsabilidade 
toda para a diretora.  
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Conhecimentos Específicos 
 
 
21. Uma comunidade funciona a partir de diversas 
relações ou interações entre organismos que a compõem. 
As relações interespecifícas são compostas por várias 
associações, EXCETO: 
 

a) Mutualismo. 
b) Colônia. 
c) Comensalismo. 
d) Amensalismo. 
e) Parasitismo. 

 
22. A bomba de sódio e potássio é importante para os 
fenômenos elétricos que ocorrem nas células nervosas e 
musculares. Outras funções da bomba de sódio e potássio 
são: 
 
02.   Compensar um acúmulo de solutos no citoplasma. 
16.   Eliminar excretas. 
20.   Ajuda a entrada de glicose e aminoácidos. 
28.   Facilitar a dissolução de moléculas. 
32.   Permite a ingestão de partículas insolúveis. 
 
As alternativas CORRETAS têm o somatório de: 
 

a) 36.      
b) 60.     
c) 22.     
d) 50.   
e) 32. 

 
23. Os artrópodes formam um dos numerosos e 
diversificados grupos de animais. Observando o quadro 
abaixo, assinale a alternativa CORRETA que indica as 
características da classe dos artrópodes. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) I-crustáceo; II-aracnídeo; III-inseto. 
b) I-aracnídeo; II-inseto; III-crustáceo.  
c) I-inseto; II-aracnídeo; III-crustáceo. 
d) I-inseto; II-crustáceo; III-aracnídeo. 
e) I-aracnídeo; II- crustáceo; III-inseto. 

 
24. Nas alternativas abaixo, temos uma relação que 
permite um sexo seguro, sem sustos e previnem uma 
gravidez indesejável. As opções que apresentam 
contraceptivos hormonais, esterilização e comportamental, 
respectivamente será: 
 

a) Pílula, vasectomia e tabelinha. 
b) Vasectomia, pílula e camisinha. 
c) Tabelinha, vasectomia e DIU. 
d) Laqueadura, tabelinha e DIU. 
e) Laqueadura, pílula e DIU. 

25. Doenças ocasionadas nos olhos são ocorrentes em 
diversas membranas no globo ocular. 
Podemos dizer que é característica do glaucoma: 
  

a) O cristalino perde parte da transparência e pode 
ser corrigido por cirurgia; 

b) Aumento da pressão intra-ocular. 
c) Inflamação causada por bactéria, vírus. 
d) Desvio do humor aquoso. 
e) Alteração no cristalino e poder de refração. 

 
26. A absorção de água pelo solo e pelas raízes é uma 
reposição da quantidade perdida na transpiração. Dentre 
as alternativas abaixo teremos relacionado com o seguinte 
texto: 
 

a) Teoria de Dixon. 
b) Teoria de repulsão. 
c) Teoria de expulsão.  
d) Teoria do fluxo de pressão. 
e) Teoria de Malpighi. 
 

27. Em uma comunidade de camundongos, a herança da 
cor dos pelos é determinada pelo gene dominante B em 
relação à b que é recessivo. Se houvesse o cruzamento de 
camundongos Bb e bb, qual seria a provável porcentagem 
dos genes dos filhotes? 
 

a) 50% bb e 50% BB. 
b) 25% BB, 50% Bb E 25% bb. 
c) 75% bb e 25% Bb. 
d) 75%Bb e 25% bb. 
e) 50%Bb e 50 % bb. 

 
28. No isolamento reprodutivo existem mecanismos que 
permitem a viabilidade das espécies. São considerados 
mecanismos pré-zigóticos, EXCETO: 
 

a) Isolamento estacional. 
b) Esterelidade do híbrido. 
c) Isolamento gamético. 
d) Isolamento comportamental. 
e) Isolamento mecânico. 

 
29. O Fígado atua não apenas na digestão, mas também 
em outro tipo de funções vitais no organismo. São 
realizadas por ele, EXCETO: 
 

a) Fabricar aminoácidos. 
b) Remoção de substâncias tóxicas. 
c) Armazenar os lipídeos no tecido ósseo. 
d) Retirar o excesso de glicose no sangue. 
e) Destruir glóbulos vermelhos “velhos”. 

 
30. As arqueobactérias são grupos representantes do 
Reino Monera. Sobre as condições ambientais delas 
podemos afirmar que as extremas de temperatura, 
salinidade e Ph, podem ser chamadas de: 
 

a) Extremófilas. 
b) Extremofitas. 
c) Extremitas. 
d) Extremobactérias. 
e) Extremófinas. 

 
 
 
 
 

Artrópodes Antenas Divisão do 
corpo 

Hábitat 

I Um par Cabeça, 
tórax e 

abdome 

terrestre 

II Dois 
pares 

Cefalotórax 
e abdome 

aquático 

III Ausentes Cefalotórax 
e abdome 

terrestre 
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31. O organismo de um ser vivo possui um tipo de proteína 
que realiza a proteção contra alguns tipos de vírus, que por 
sua vez ela é fabricada por várias células do corpo. Das 
afirmações abaixo, qual seria a proteína mais apropriada 
para tal função? 
 

a) Periféricas. 
b) Integrais. 
c) Interferom. 
d) Lisina. 
e) Isoleucina. 

 
32. Relacione as colunas associado corretamente os 
nomes dos transportes realizados pela membrana 
plasmática. 
 

I.   Difusão                               
II.  Difusão facilitada              

III.  Osmose                           
IV.   Bomba de sódio e potássio  

 
(   )  Permissão da passagem apenas do solvente; 
(   )  Tendência de expansão uniforme de moléculas; 
(   )  Passagem de substâncias não-lipossóluveis; 
(   )  Entrada e saída de íons dentro das células. 

 
A seqüência CORRETA das alternativas é: 
 

a) I, II, III e IV. 
b) II, III, I e IV. 
c) III, I, II e IV. 
d) II, III, IV e I. 
e) IV, I, II e III. 

 
33. Na fecundação dos peixes as nadadeiras desses 
animais são transformadas em um órgão copulador 
denominado: 
 

a) Canal sexual. 
b) Opérculo. 
c) Cásper. 
d) Cisper. 
e) Clásper. 

 
34. No tecido nervoso as células de Schwann se enrolam 
várias vezes ao redor dos axônios que formam a bainha de 
mielina. Essa bainha possui um tipo de lipídio que funciona 
como isolante térmico aumentando a condução dos 
impulsos nervosos. O lipídio é mais conhecido como: 
 

a) Lisina. 
b) Valina. 
c) Isolisina. 
d) Esfingomielina. 
e) Fenilalanina. 

 
35. De acordo com as afirmações abaixo complete com as 
alternativas verdadeiras (V) e as falsas(F).  
 

(   )  Nos peixes e nos anfíbios existem dez pares de 
nervos cranianos. 

(   )  O bulbo tem a função de controlar as funções 
automáticas, como: respiração, batimentos 
cardíacos e tosse. 

(   )  O diencéfalo dá origem ao bulbo, à ponte e ao 
tálamo. 

(   )  O mesencéfalo controla os reflexos auditivos. 
 
 
 

A seqüência correta será: 
 

a) V, V, V, F. 
b) V, V, F, V. 
c) F, F, V, F. 
d) V, V, V, V. 
e) F, F, F, V. 

 
36. Uma mulher hemofílica e não daltônica casou-se com 
um homem não-hemofílico e daltônico. Dentre os seus 
descendentes tiveram meninas portadoras para o gen do 
daltonismo e da hemofilia e meninos daltônicos e 
hemofílicos. Estes resultados seriam possíveis se: 
 

a) A mãe for portadora para o daltonismo. 
b) A mãe for portadora para a hemofilia. 
c) O pai for portador para a hemofilia. 
d) O pai for portador para o daltonismo. 
e) Não há possibilidades de ocorrer esse tipo de 

descendência. 
 
37. A classificação dos animais pode ser feita através do 
desenvolvimento embrionário. De acordo com os filos 
relacionados abaixo é correto afirmar que são triblásticos: 
    

a) Poríferos, platelmintos e anelídeos. 
b) Equinodermos, cnidários e platelmintos. 
c) Nematóides, cnidários e moluscos. 
d) Cordados, poríferos e platelmintos. 
e) Platemintos, anelídeos e equinodermos. 

 
38. Na giardíase o doente apresenta infecções no intestino 
delgado e diarréia e ocorrência de desidratação. O doente 
apresenta febre alta, anemia e aumento do baço. Segundo 
o agente transmissor da doença Giardia lamblia. Devemos 
considerá-lo como um tipo de: 
 

a) Vírus. 
b) Bactéria. 
c) Protozoário. 
d) Anelídeos. 
e) Celenterado. 

 
 
39. As amebas, protistas com movimentos amebóides, e 
pseudópodes dependem da contração da: 
 

a) Miosina. 
b) Actina. 
c) Lisina. 
d) Matriz do citoplasma. 
e) Vesícula contráctil.    

 
40. Pessoas que moram em lugares de grandes altitudes 
sofrem de um fenômeno que ocorre na circulação 
sanguínea, que é o aumento de hemácias acima do 
normal. Esse tipo de fenômeno é denominado de: 
 

a) Polictemia 
b) Polidactilia 
c) Polimenia 
d) Nadição 
e) Metameria 

 
 

FIM DO CADERNO 




