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Língua Portuguesa  
 

TEXTO 1 
 

(1)  Um dos maiores choques de minha vida foi na 
noite anterior ao meu primeiro dia de pós-graduação em 
Administração. Havia sido um dos quatro brasileiros 
escolhidos naquele ano, e todos nós acreditávamos, 
ingenuamente, que o difícil era ter entrado em Harvard, e 
que o Mestrado em si seria sopa. Ledo engano.  

(2) Tínhamos de resolver naquela noite três estudos 
de caso de oitenta páginas cada um. O estudo de caso era 
uma novidade para mim. Lá não há aula de inauguração, na 
qual o professor diz quem ele é e o que ensinará durante o 
ano, matando assim o primeiro dia de aula. Essas 
informações podem ser dadas antes.   

(3) O primeiro caso a ser resolvido naquela noite era 
de marketing, em que a empresa gastava boas somas em 
propaganda, mas as vendas caíam ano após ano. Havia 
comentários detalhados de cada diretor da companhia, um 
culpando o outro, e o caso terminava com uma análise do 
presidente sobre a situação.  O caso terminava ali, e ponto 
final. Foi quando percebi que estava faltando algo. Algo que 
nunca tinha me ocorrido antes. 

(4) Não havia nenhuma pergunta do professor a 
responder. O que nós teríamos de fazer com aquele 
amontoado de palavras? Eu, como meus outros colegas 
brasileiros, esperava perguntas do tipo: "Deve o presidente 
mudar de agência de propaganda ou demitir seu diretor de 
marketing?". Afinal, estávamos todos acostumados com 
testes de vestibular e perguntas do tipo "Quem descobriu o 
Brasil?".  

(5) Harvard queria justamente o contrário. Queria que 
nós descobríssemos as perguntas que precisam ser 
respondidas ao longo da vida. Uma reviravolta e tanto. Eu 
estava acostumado a professores que insistiam em que 
decorássemos as perguntas que provavelmente iriam cair 
no vestibular.  

(6) Adorei esse novo método de ensino, e quando 
voltei para dar aulas na Universidade de São Paulo, trinta 
anos atrás, acabei implantando o método de estudo de 
casos em minhas aulas. Para minha surpresa, a reação da 
classe foi a pior possível. "Professor, qual é a pergunta?", 
perguntavam-me. E, quando eu respondia que essa era 
justamente a primeira pergunta a que teriam de responder, 
a revolta era geral: "Como vamos resolver uma questão que 
não foi sequer formulada?".  

(7) Temos um ensino, no Brasil, voltado para 
perguntas prontas e definidas, por uma razão muito 
simples: é mais fácil para o aluno e também para o 
professor. O professor é visto como um sábio, um 
intelectual, alguém que tem solução para tudo. E os alunos, 
por comodismo, querem ter as perguntas feitas, como no 
vestibular.  

(8) Assim, nossos alunos estão sendo levados a uma 
falsa consciência, o mito de que todas as questões do 
mundo já foram formuladas e solucionadas. O objetivo das 
aulas passa a ser apresentá-las, e a obrigação dos alunos é 
repeti-las na prova final.  

(9) Em seu primeiro dia de trabalho você vai descobrir 
que seu patrão não lhe perguntará quem descobriu o Brasil 
e não lhe pagará um salário por isso no fim do mês. Nem 
vai lhe pedir para resolver "4/2 = ?". Em toda a minha vida 
profissional nunca encontrei um quadrado perfeito, muito 
menos uma divisão perfeita. Os números da vida sempre 
terminam com longas casas decimais.  Seu patrão vai 
querer saber de você quais são os problemas que precisam 
ser resolvidos em sua área. Bons administradores são 

aqueles que fazem as melhores perguntas, e não os que 
repetem suas melhores aulas.  

(10) Uma famosa professora de filosofia me disse 
recentemente que não existem mais perguntas a serem 
feitas, depois de Aristóteles e Platão. Talvez por isso não 
encontremos solução para os inúmeros problemas 
brasileiros de hoje. O maior erro que se pode cometer na 
vida é procurar soluções certas para os problemas errados.   

(11) Em minha experiência e na da maioria das 
pessoas que trabalham no dia a dia, uma vez definido qual 
é o verdadeiro problema, o que não é fácil, a solução não 
demora muito a ser encontrada.  

(12) Se você pretende ser útil na vida, aprenda a fazer 
boas perguntas mais do que sair arrogantemente ditando 
respostas. Se você ainda é um estudante, lembre-se de que 
não são as respostas que são importantes na vida, são as 
perguntas.  
 
S. Kanitz. Disponível em: http://www.kanitz.com/veja/problema.asp.  

Acesso em 22/09/2012. Adaptado. 

01. A compreensão global do Texto 1 nos permite afirmar 
que ele cumpre, prioritariamente, uma função: 

A) literária; seu autor objetiva narrar fatos de sua 
própria experiência, a fim de emocionar os 
leitores. 

B) didática; seu autor pretende ensinar uma lição, 
aprendida a partir de suas experiências pessoais. 

C) doutrinária; seu autor almeja informar o leitor 
acerca das teorias defendidas recentemente. 

D) publicitária; seu autor quer divulgar as qualidades 
mais relevantes da pós-graduação em Harvard. 

E) acadêmica; seu autor deseja apresentar os 
últimos resultados de pesquisa na área 
administrativa. 

02. A principal ideia do Texto 1 pode ser assim 
parafraseada: 

A) Decidir fazer uma pós-graduação fora do país é 
uma caixa de surpresas. 

B) São os métodos de ensino, e não os alunos, que 
fazem a grande diferença. 

C) Ser professor não significa ser sábio, intelectual e 
alguém que tem solução para tudo. 

D) Na vida, importam mais as perguntas feitas do 
que as respostas dadas. 

E) Os filósofos já tinham previsto que não há 
solução para os problemas brasileiros da 
atualidade. 

03. O leitor encontra, no Texto 1, a informação implícita de 
que:  

A) em geral, os métodos de ensino que se adotam 
no Brasil têm formado profissionais pouco 
críticos. 

B) grandes investimentos em propagandas, por 
parte das empresas, são inúteis para alavancar 
as vendas.  

C) estudos de caso se configuram como o método 
mais apropriado para o ensino em nível de pós-
graduação. 

D) é muito comum, no Brasil, que os patrões não 
tenham interesse em conhecer a história do país. 

E) os estudantes devem perseguir o ideal de 
saberem sempre as melhores respostas para as 
perguntas. 




http://www.kanitz.com/veja/problema.asp


04. São características que se evidenciam no Texto 1: 

1) tom bastante pessoal, que se revela, dentre 
outros recursos, pela construção de vários 
trechos na primeira pessoa do singular, como em: 
“Adorei esse novo método de ensino, e quando 
voltei [...].”. 

2) argumentação apoiada em autores clássicos; 
resultam, daí, referências a: “Uma famosa 
professora de filosofia” e aos filósofos “Aristóteles 
e Platão”.   

3) presença de trechos injuntivos, nos quais o 
narrador dialoga diretamente com o leitor, como 
se vê em:  “Se você pretende ser útil na vida, 
aprenda a fazer boas perguntas mais do que sair 
arrogantemente ditando respostas.”. 

4) marcante presença de neologismos e de 
elementos não-verbais, a exemplo do que se 
observa em: “[...] seu patrão não lhe perguntará 
quem descobriu o Brasil e não lhe pagará um 
salário por isso no fim do mês. Nem vai lhe pedir 
para resolver "4/2 = ?".”. 

 
Está(ão) correta(s): 
 

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

05. Ao escrever um texto, o autor seleciona palavras e 
expressões que atendam a seus propósitos 
comunicativos. Acerca da seleção feita pelo autor do 
Texto 1, assinale a alternativa correta. 

A) No trecho: “Um dos maiores choques de minha 
vida foi na noite anterior ao meu primeiro dia de 
pós-graduação em Administração.” (1º §), o 
termo destacado é exagerado para a sensação 
que o autor pretende descrever; daí a sua 
inadequação.  

B) Com o termo destacado no trecho: “e todos nós 
acreditávamos, ingenuamente, que o difícil era ter 
entrado em Harvard” (1º §), o autor ratifica a ideia 
de que sua crença era bem fundamentada.  

C) No trecho: “Lá não há aula de inauguração, na 
qual o professor diz quem ele é e o que ensinará 
durante o ano, matando assim o primeiro dia de 
aula.” (2º §), o autor opta por empregar a forma 
verbal destacada em seu sentido denotativo. 

D) Com o segmento destacado no trecho: “Em 
minha experiência e na da maioria das pessoas 
que trabalham no dia a dia” (11º §), o autor 
pretendeu mencionar os trabalhos esporádicos.  

E) No trecho: “Os números da vida sempre 
terminam com longas casas decimais.” (9º §), o 
autor faz uma referência metafórica aos 
percalços com que todos nos deparamos ao 
longo da vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Considerando o sentido que algumas palavras e/ou 
expressões adquirem no Texto 1, analise o que se 
afirma a seguir. 

1) Com a expressão “ledo engano” (1º §), o autor 
pretende designar um equívoco provocado por 
ingenuidade, ou por falta de informação de quem 
o cometeu. 

2) Afirmar que “a empresa gastava boas somas em 
propaganda” (3º §) equivale a afirmar que “a 
empresa investia valores vultosos em 
propaganda”. 

3) Ao utilizar a expressão “amontoado de palavras” 
(4º §), o autor pretendeu expressar a ideia não 
apenas de que havia muitas palavras, mas 
também de que elas pareciam meio 
embaralhadas, confusas.  

4) “Uma famosa professora” (10º §) equivale 
semanticamente a “uma ilustre mestra”. 

 

Estão corretas: 

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

07. Em um texto, são frequentes as construções em que 
as relações lógico-discursivas permitem mais de uma 
interpretação. Por exemplo, no trecho: “Em minha 
experiência e na da maioria das pessoas que 
trabalham no dia a dia, uma vez definido qual é o 
verdadeiro problema, o que não é fácil, a solução não 
demora muito a ser encontrada.”, o segmento 
sublinhado expressa relações de: 

A) tempo ou de condição. 
B) causa ou de consequência. 
C) tempo ou de causa. 
D) condição ou de consequência. 
E) finalidade ou de causa. 

08. Acerca de algumas escolhas morfossintáticas feitas 
pelo autor do Texto 1, assinale a alternativa incorreta.  

A) O autor optou por utilizar a forma pronominal 
destacada no trecho: “Lá não há aula de 
inauguração, na qual o professor diz quem ele é 
[...]”. Se tivesse optado pela forma “em que”, teria 
feito, igualmente, uma escolha adequada.  

B) No trecho: “Havia comentários detalhados de 
cada diretor da companhia”, a forma verbal no 
singular se justifica porque, neste caso, o verbo 
„haver‟ é impessoal. 

C) O trecho: “Deve o presidente mudar de agência 
de propaganda ou demitir seu diretor de 
marketing?” exemplifica um caso de posposição 
do sujeito. 

D) No trecho: “Eu estava acostumado a professores 
que insistiam em que decorássemos as 
perguntas que provavelmente iriam cair no 
vestibular.”, os dois termos destacados 

introduzem orações de valor restritivo. 
E) No trecho: “Uma famosa professora de filosofia 

me disse recentemente que não existem mais 
perguntas a serem feitas.”, o autor preferiu utilizar 

a forma verbal destacada no plural, mas, 
segundo a norma padrão, a forma singular estaria 
igualmente correta. 






09. Como se sabe, efeitos especiais de sentido podem ser obtidos por meio dos sinais de pontuação. No que se refere à 
utilização desses sinais no Texto 1, assinale a alternativa correta. 

A) No trecho: “todos nós acreditávamos, ingenuamente, que o difícil era ter entrado em Harvard” (1º §), as vírgulas que 
isolam a palavra destacada são inadequadas, pois alteram o sentido do advérbio, fazendo-o mudar de classe 
gramatical.  

B) No trecho: “Foi quando percebi que estava faltando algo. Algo que nunca tinha me ocorrido antes.” (3º §), o ponto 

que antecede o termo destacado, embora não seja obrigatório, é adequado às intenções do autor, que deseja 
enfatizar o segmento final. 

C) No trecho: “O que nós teríamos de fazer com aquele amontoado de palavras?” (4º §), o sinal de interrogação é 
apenas estilístico, já que não se trata, de fato, de uma pergunta.  

D) No trecho: “Temos um ensino, no Brasil, voltado para perguntas prontas e definidas, por uma razão muito simples:” 
(7º §), os dois pontos finais indicam que o autor vai introduzir uma citação. 

E) No trecho: “O maior erro que se pode cometer na vida é procurar soluções certas para os problemas errados.” (10º 
§), o autor poderia ter inserido uma vírgula após a palavra „vida‟, para enfatizar a expressão “maior erro”. 

 
 

TEXTO 2 

 

 
Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&min=27
0&orderby=dateA&show=10. Acesso em 17/10/2012. 

 

10. Considerando as funções comunicativas do Texto 2, é correto afirmar que ele circula, preferencialmente, na esfera: 

A) jurídica. 
B) religiosa. 
C) literária. 
D) publicitária. 
E) acadêmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Conhecimentos Pedagógicos  

11. Entre as teorias da aprendizagem, destaca-se o 
sociointeracionismo, segundo o qual a escola revela-
se um palco onde as diferentes culturas interagem, em 
uma relação: 

1) estática. 
2) dialética. 
3) reflexiva. 
4) dialógica. 
5) transitiva. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 

12. Segundo Ausubel, o tipo de aprendizagem significativa 
mais básica é quando o aluno estabelece uma 
equivalência entre os símbolos arbitrários e seus 
correspondentes referentes, passando a remeter o 
indivíduo ao mesmo significado. É correto afirmar que 
esse tipo de aprendizagem significativa é denominado 
de aprendizagem: 

A) simbólica.  
B) de conceitos. 
C) de esquemas. 
D) proposicional. 
E) representacional. 

13. A dimensão do Projeto Político-Pedagógico que define 
as ações educativas da escola, visando à efetivação 
de seus propósitos e sua intencionalidade, é 
denominada de dimensão: 

A) política. 
B) jurídica. 
C) pedagógica. 
D) sociocultural. 
E) administrativo-financeira. 

14. A transversalidade se difere da interdisciplinaridade 
porque, apesar de ambas rejeitarem a concepção de 
conhecimento que toma a realidade como um conjunto 
de dados estáveis, a transversalidade refere-se:  

1) à dimensão didático-pedagógica. 
2) às interconexões que acontecem nas disciplinas. 
3) aos temas que permeiam toda a prática 

educativa. 
4) à compreensão dos diferentes objetos de 

conhecimento. 
5) à abordagem epistemológica dos objetos de 

conhecimento. 
 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 

 

15. Os conteúdos previstos no planejamento de ensino 
podem atender a diferentes categorias. Os conteúdos 
que se referem a ações ordenadas dirigidas para a 
realização de um objetivo são tipificados por Zabala 
como conteúdos: 

A) procedimentais. 
B) intencionais. 
C) conceituais. 
D) atitudinais. 
E) factuais. 

16. A escola de qualidade social adota como centralidade:  

1) o currículo. 
2) o professor. 
3) o estudante.  
4) a comunidade. 
5) a aprendizagem. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 3 e 5. 

17. A validade da avaliação, na sua função diagnóstica, 
liga-se à aprendizagem, possibilitando ao aprendiz 
recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor e, nesse 
contexto, apontar para uma avaliação global, que vai 
além do aspecto quantitativo, porque identifica o 
desenvolvimento da autonomia do estudante, que é 
indissociavelmente: 

1) ético. 
2) social.  
3) afetivo. 
4) político. 
5) intelectual. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 3 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 

18. A LDB 9.394/96 determina que a verificação do 
rendimento escolar observe o seguinte critério: 

A) possibilidade de aceleração de estudos para 
alunos com atraso escolar. 

B) estudos de recuperação, obrigatoriamente ao 
final de cada período letivo.  

C) aplicação de provas bimestrais para 
acompanhamento sistemático da aprendizagem. 

D) obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, duas 
tarefas avaliativas por unidade de ensino. 

E) avaliação classificatória, com prevalência dos 
aspectos quantitativos sobre os qualitativos. 

 
 
 
 
 
 






19. Conforme o Art. 53. do Capítulo IV da Lei 8.069/90, 
que trata do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte 
e ao Lazer, a criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, sendo-lhes 
assegurado(a): 

A) o acesso a uma escola pública ou privada 
próxima de sua residência. 

B) a igualdade de condições para o acesso e a 
permanência na escola. 

C) o direito de ser respeitado por seus educadores e 
colegas da escola. 

D) o direito de organização e participação em 
entidades públicas e privadas. 

E) o direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer à justiça, por danos morais.  

20. Conforme o Art. 54. da Lei 8.069/90, é dever do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

A) atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de um a cinco anos de idade.  

B) oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições dos jovens, adultos e idosos. 

C) ensino profissionalizante, obrigatório e gratuito, 
para os alunos que concluíram a Educação 
Básica.  

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

E) atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente, na 
rede privada de ensino. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

21. Cada espécie de ser vivo está adaptada ao seu 
hábitat. Essa adaptação permite que as populações 
sejam capazes de se desenvolver e manter o tamanho 
populacional quando um conjunto de condições do 
local é satisfeito. Essas condições variam desde os 
tipos de alimento até moradia, hábitos, inimigos 
naturais etc. Esse conjunto de condições constitui o 
que se chama de: 

A) fatores abióticos. 
B) habitat. 
C) princípio da exclusão. 
D) competição. 
E) nicho ecológico. 

22. Cada “elo” de uma cadeia alimentar constitui: 

A) um habitat. 
B) um nível trófico. 
C) um componente abiótico. 
D) um ecossistema. 
E) uma eficiência ecológica. 

23. O pâncreas é uma glândula, com cerca de 15 
centímetros de comprimento, localizada sob o 
estômago, na alça do duodeno. Além de participar da  
produção dos bicarbonetos e das enzimas que 
compõem o suco pancreático, o pâncreas produz dois 
importantes hormônios, que são: 

A) glucagon e gastrina. 
B) glucagon e insulina. 
C) insulina e gastrina. 
D) coleistocinina e gastrina. 
E) insulina e coleistocinina. 

24. A trajetória que um astro descreve em torno de outro é 
denominada: 

A) meridianos. 
B) paralelos. 
C) hemisférios. 
D) órbita. 
E) movimento de rotação. 

25. Uma pedra de gelo que se evapora diretamente, sem 
passar pelo estado líquido, está sofrendo um 
fenômeno conhecido como: 

A) condensação. 
B) sublimação. 
C) ebulição. 
D) evaporação. 
E) liquefação. 

26. Para efeito de estudos, a atmosfera terrestre costuma 
ser dividida em camadas, cada uma com 
características próprias. A camada atmosférica em que 
o ar é extremamente rarefeito, com hidrogênio como 
gás predominante, e as temperaturas variam de mais 
de 2.000ºC ao dia a cerca de -270ºC à noite 
denomina-se: 

A) exosfera. 
B) termosfera. 
C) mesosfera. 
D) estratosfera. 
E) troposfera. 

27. “Ar” é o termo usado para definir o conjunto de gases 
que formam a atmosfera da Terra. Invisível, o ar 
contém mais de vinte tipos de gases. Na troposfera, 
destacam-se os seguintes gases: 

A) gás nitrogênio e gás oxigênio. 
B) gás nitrogênio e gás carbônico. 
C) gás oxigênio e gás carbônico. 
D) gás nitrogênio e gás argônio. 
E) gás oxigênio e gás argônio. 

28. Com relação ao gás nobre argônio, é correto afirmar 
que ele é o gás utilizado: 

A) na fabricação de lâmpadas para anúncios 
luminosos. 

B) no tratamento de câncer (radioativo). 
C) na confecção de lâmpadas incandescentes 

comuns e nas indústrias siderúrgicas, em 
soldagens e na produção de aços especiais. 

D) em lâmpadas de flash para máquinas 
fotográficas. 

E) para encher bexigas e balões dirigíveis. 






29. Ao andarem por uma rua em que a circulação de 
automóveis é muito grande, as pessoas podem sentir 
certo ardor nos olhos. Esse fato é provocado pela 
presença do: 

A) monóxido de carbono. 
B) gás carbônico. 
C) gás argônio. 
D) gás hélio. 
E) dióxido de enxofre. 

30.  Os garimpeiros usam maçarico para evaporar o 
mercúrio misturado ao ouro. Caso inspire os vapores 
de mercúrio, o trabalhador pode desenvolver um 
quadro sintomático: 

A) de cor amarelada na pele e nos olhos. 
B) de lesões no pâncreas. 
C) de intoxicação. 
D) de lesões no intestino delgado. 
E) de lesões nos pulmões. 

31. A frequência dos batimentos cardíacos é controlada 
por uma região especial do coração, que é 
denominada: 

A) sístole. 
B) diástole. 
C) aorta. 
D) veias cavas. 
E) marca-passo. 

32. Um organismo é infectado por um vírus. Esses 
invasores conseguiram atravessar a membrana que 
recobre as vias respiratórias e penetrar nos tecidos e 
no sangue. As primeiras células do sistema imunitário 
que entram em ação para defesa do organismo são 
os: 

A) linfócitos T citotóxicos. 
B) macrófagos. 
C) linfócitos B. 
D) linfócitos T auxiliadores. 
E) linfócitos T reguladores. 

33. Certas substâncias tóxicas, como as toxinas 
bacterianas ou a peçonha de cobras, têm efeitos 
fulminantes no organismo, podendo matar a pessoa 
antes que ela consiga produzir anticorpos. Em caso de 
picadas de cobra, a peçonha deve ser inativada 
rapidamente, antes de produzir danos irreversíveis ao 
organismo. Nessas situações de emergência, o 
tratamento é feito pela injeção de: 

A) vacina. 
B) macrófagos. 
C) soro imune. 
D) células da memória. 
E) glicogênio. 

34. A cor amarela da urina deve-se à presença de uma 
substância denominada: 

A) urobilina. 
B) bilirrubina. 
C) estercobilina. 
D) ureia. 
E) ácido úrico. 

35. O sabor é uma complexa mistura de sensações de 
paladar e de olfato. Nossas células sensoriais 
responsáveis pelo paladar ficam localizadas na boca, 
agrupadas em pequenas saliências, que são 
conhecidas como:  

A) proprioceptores. 
B) exteroceptores. 
C) mecanoceptor. 
D) papilas gustatórias.  
E) papilas interoceptores. 

36. Os bulbos dos olhos são revestidos por uma 
membrana transparente dotada de finíssimos vasos 
sanguíneos, que se estendem pela superfície interna 
das pálpebras. A membrana denomina-se:  

A) órbita ocular. 
B) retina. 
C) esclera. 
D) córnea. 
E) conjuntiva. 

37. Boa parte do funcionamento do corpo humano 
depende da comunicação entre as células por meio de 
mensageiros químicos que circulam pelo sangue. 
Essas células são conhecidas como: 

A) citoplasmas. 
B) hormônios. 
C) lipídios. 
D) carboidratos. 
E) aminoácidos. 

38. O embrião recém-implantado na parede uterina 
informa sua presença ao corpo da mãe por meio do 
hormônio: 

A) gonadotrofina coriônica. 
B) prolactina. 
C) LH.         
D) FSH. 
E) estrógeno. 

39. A equação simplificada abaixo representa o processo 
de obtenção de energia, conhecido como: 

C6H12O6 + 6O2                  6CO2 + 6 H2O + Energia 

A) respiração anaeróbia. 
B) respiração aeróbia. 
C) fermentação. 
D) fotossíntese. 
E) vaporização. 

40. As células do sangue são produzidas 
ininterruptamente em nosso corpo. O tecido 
encarregado dessa produção chama-se: 

A) tecido hematopoiético. 
B) tecido ósseo. 
C) tecido cartilaginoso. 
D) tecido conjuntivo frouxo. 
E) tecido conjuntivo denso. 

 






41. Na espécie humana, há uma doença hereditária que 
afeta a coagulação sanguínea. Essa doença é 
denominada: 

A) daltonismo. 
B) albinismo. 
C) hemofilia. 
D) anemia. 
E) fenilcetonúria. 

42. O órgão formado pela decídua uterina e pelas 
projeções coriônicas mergulhadas nela, onde acontece 
a comunicação nutricional entre mãe e filho durante o 
desenvolvimento deste no útero denomina-se: 

A) cordão umbilical. 
B) saco vitelínico. 
C) cório. 
D) âmnio. 
E) placenta. 

43. A relação ecológica existente entre certas espécies de 
algas ou cianobactérias e certos fungos pode ser 
classificada como: 

A) comensalismo. 
B) inquilinismo. 
C) parasitismo. 
D) mutualismo. 
E) predação. 

44. O processo de colonização de um ambiente por seres 
vivos em que a composição das comunidades se 
altera ao longo do tempo é conhecido em ecologia 
como: 

A) espécies pioneiras. 
B) sucessão ecológica. 
C) microclima. 
D) homeostase. 
E) comunidade clímax. 

45. O solo é formado pela desagregação das rochas, que 
resulta em sua redução a pequenas partículas. A 
desagregação das rochas é causada principalmente 
pelo seu aquecimento e resfriamento bruscos, 
somados à ação dos ventos. Esses fatores constituem: 

A) o húmus. 
B) o lençol freático. 
C) o bioma. 
D) a rocha matriz. 
E) o intemperismo. 

46. Biomas compostos por ecossistemas litorâneos com 
vegetação característica, onde o solo é lodoso, rico em 
matéria orgânica e coberto por água salobre, recebem 
a denominação de: 

A) Pantanal. 
B) Floresta pluvial. 
C) Manguezais. 
D) Cerrado. 
E) Pampas.  

47.  O gás incolor, inodoro, um pouco mais leve que o ar e 
muito tóxico, sendo um dos poluentes mais perigosos 
para os habitantes das grandes metrópoles, denomina-
se: 

A) monóxido de carbono. 
B) oxigênio 
C) óxido de hidrogênio. 
D) óxido de enxofre. 
E) dióxido de nitrogênio. 

48.  A destruição dos habitats de plantas e de animais, 
principalmente pela expansão das fronteiras, a pesca e 
a caça predatórias em excesso, tem levado inúmeras 
espécies à: 

A) formação de colônias. 
B) extinção. 
C) formação de sociedades. 
D) formação de presas. 
E) formação do inquilinismo. 

49. Na década de 1940, pesquisadores descobriram um 
novo sistema de grupos sanguíneos na espécie 
humana, denominando-o sistema Rh. Atribui-se essa 
descoberta ao pesquisador: 

A) Landsteiner. 
B) L. Johannsen. 
C) Mendel. 
D) S. Sutton. 
E) August Friedrich. 

50. “Espécies diferentes que compartilham algumas 
semelhanças reconhecidas por outras espécies, de 
modo que a característica compartilhada confere 
vantagens para uma ou para ambas as espécies 
envolvidas”. Essa definição se refere à adaptação 
denominada:   

A) coloração de aviso. 
B) camuflagem. 
C) mimetismo. 
D) homeostase. 
E) adaptação evolutiva. 

 
 







