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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI 

ESTADO DO PIAUÍ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

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

 

CARGO 
 

 

 

PROFESSOR  

DE  

CIÊNCIAS 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

15 05 05 15 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.matiasolimpio2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

Analise a charge e o texto que seguem e responda as questões:  

 

Texto 1 

 

 

Texto 2 

Alegoria da Caverna 

 

Por Lucas Martins 

A Alegoria da Caverna é o texto mais conhecido de Platão, que levanta muitas questões sobre a 

realidade, conhecimento, etc. 

Na história, dois homens prisioneiros estão acorrentados numa caverna, virados de costas para a 

abertura, por onde entra a luz solar. Eles sempre viveram ali, nesta posição. Conheciam os animais e as 

plantas somente pelas suas sombras projetadas nas paredes. Um dia, um dos homens consegue se soltar, 

e vai para fora da caverna. Fica encantado com a realidade, percebendo que foi iludido completamente 

pelos seus sentidos dentro da caverna. Agora ele estava diante das coisas em si, e não suas sombras. 

Diante do conhecimento. Retornou para a caverna, e contou para o companheiro o que havia visto. Este 

não acreditou, e preferiu continuar na caverna, vendo e acreditando que o mundo é feito de sombras. 

Para Platão, as coisas que nos chegam através dos sentidos (tato, visão, audição, etc), são apenas 

as sombras das ideias. Quem estiver preso ao conhecimento das coisas sensíveis apenas não poderá 

alcançar o mundo das ideias, ficando como o prisioneiro. Disponível em < 

http://www.infoescola.com/filosofia/alegoria-da-caverna/> 

 

01) Com base nos textos acima, julgue os itens: 

 

I. O personagem do quadrinho faz referência ao Mito de Platão, por considerar que as novas tecnologias 

libertam as ideias humanas. 

II. A alusão ao mito pelo personagem da charge quer levar o leitor a concluir que os celulares 

representam as sombras da caverna que limitam as ideias do homem moderno. 

III. A charge aduz a importância de acompanharmos as modernas tecnologias para termos acesso aos 

conhecimentos. 
 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois os itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 

http://www.infoescola.com/autor/lucas-martins/1/
http://www.infoescola.com/filosofia/alegoria-da-caverna/
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02) Ainda sobre os textos, marque a opção 

correta: 

 

(A) A tirinha utiliza a referência ao mito da 

Caverna para exaltar a postura dos homens 

diante das novas tecnologias. 

(B) No texto 2, considera-se que o mundo das 

ideias não pode ser alcançado pelo 

conhecimento das coisas sensíveis.  

(C) A tirinha quer trazer à tona que o uso dos 

celulares modernos facilita a vida das 

pessoas, ao tempo que amplia o acesso a 

informações.  

(D) A charge quis levar à interpretação de que 

as atuais tecnologias resolveriam o problema 

dos prisioneiros da Caverna de Platão. 

 

03) Levando em conta o processo de formação 

das palavras, assinale a alternativa correta: 

 

1) Prefixação 

2) Parassintética 

3) Composição  

4) derivação imprópria. 

 

( ) desalmado 

( ) desanimar 

( )o cantar 

( ) planalto 

 

(A) 2, 1, 4, 3 

(B) 1, 2, 4, 3 

(C) 3, 2, 1 ,4 

(D) 4, 2, 3, 1 

 

04) Quanto à concordância verbal, marque a 

opção correta: 

 

(A) Fama, dinheiro, poder, nada mudaram-lhes 

o comportamento. 

(B) Você ou eu acompanharei os formandos. 

(C) Viam-se, ao longe, o primeiro sinal de vida. 

(D) Olhar e ver era para mim um ato de defesa. 

 

05) Trata-se de um exemplo em que o sujeito da 

oração é ELÍPTICO: 

 

(A) Vendem-se casas mobiliadas.  

(B) Onde ficarás hospedado na cidade¿ 

(C) Falaram mal de você. 

(D) Sua atitude foi louvável. 

 

 

06) Marque a alternativa em que o termo em 

destaque é objeto indireto: 

 

(A) O olho da vida inventa o luar. 

(B) O major entregou sua conta ao coronel. 

(C) Você só pensa em luxo e riqueza. 

(D) Os alunos ansiosos aguardavam as notas. 

 

07) A oração “Vasculhou os caixotes o ladrão 

ousado”, com substituição do complemento 

verbal por um pronome oblíquo, equivale a: 

 

(A) Vasculhou-o os caixotes. 

(B) Vasculhou-se o ladrão ousado. 

(C) Vasculhou-os o ladrão ousado. 

(D) Vasculhou-lhes o ladrão ousado. 

 

08) Marque a opção em que a oração 

subordinada substantiva exerce a função de 

complemento nominal: 

 

(A) Ninguém percebe que o cantor desafinara. 

(B) O grande mal é que muitas pessoas não se 

cuidam. 

(C) Ignora-se como descobriram aquela fraude. 

(D) Opinei favoravelmente a que o escolhessem. 

 

09) Assinale a alternativa em que está correta a 

regência verbal: 

 

(A) O estudo custou o candidato anos de 

sacrifício. 

(B) A festa a que iremos possui ótima atração. 

(C) Nosso projeto visa emocionar aos grandes 

patrocinadores. 

(D) Aquele show, assisti-lhe em pé. 

 

10) Analise as orações abaixo e marque a 

alternativa em que não há erro no que tange 

à concordância nominal: 

 

(A) Agiu com força e paciência notável. 

(B) Suas propostas são bastantes interessantes. 

(C) Muito obrigado, respondeu a recepcionista. 

(D) É necessária liberdade. 
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11) Quanto ao estudo dos morfemas, julgue os 

itens: 

 

I. Tema é a junção do radical com a vogal 

temática, que constitui a parte da palavra 

pronta para funcionar no discurso e para 

receber a desinência. 

II. Se a palavra recebe uma partícula em seu 

início, meio ou fim ela recebe então um afixo 

que pode possuir diferentes nomenclaturas. 

III. Radical é a parte que se repete em quase 

todas as palavras de uma mesma família, 

age como segmento lexical de uma palavra. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 

 

12) Indique a desinência modo-temporal de 

estudarmos: 

 

(A) a 

(B) mos 

(C) r 

(D) ar 

 

13) Assinale a alternativa em que a oração tem 

um predicado verbo-nominal: 

 

(A) Muitos ainda acreditam em milagres. 

(B) Os soldados caminhavam exaustos. 

(C) O olho do dono engorda a boiada. 

(D) Nossas praias são belíssimas. 

 

14) Na frase “ Havia alunos e professores na 

palestra ontem.”, o verbo está no singular 

porque: 

 

(A) A concordância é facultativa. 

(B) O sujeito é indeterminado. 

(C) Há um erro de concordância. 

(D) É impessoal.  

 

15) Assinale a alternativa em que o vocábulo 

tenha sido formado pelo mesmo processo da 

palavra planalto: 

 

(A) Anoitecer. 

(B) Amargura 

(C) Embora 

(D) rodapé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Sucessor do Windows 7 o Windows 8 trouxe 

uma série de novidades principalmente em 

termos de design. Quando foi lançado esse 

sistema operacional apresentou três 

versões, duas para usuários domésticos 

(notebooks e desktops) e uma desenvolvida 

para chips móveis da ARM focando no uso 

para smartphones e tablets. Sobre essas 

informações assinale alternativa que 

apresenta as edições especiais do Windows 

8: 

 

(A) Windows 8 (versão simples), Windows 8 

Home e Windows 8 Phone 

(B) Windows 8 (versão simples), Windows 8 Pro 

e Windows 8 RT 

(C) Windows 8 (versão simples), Windows 8 

Ultimate e Windows 8 Professional 

(D) Windows 8 (versão simples), Windows 8 RT 

e Windows 8 Phone 

 

17) Ravena é uma garota que gosta bastante de 

tecnologia e sempre fazia os seus trabalhos 

estudantis digitados. Em um dia bastante 

cheio em sua rotina, ela teve que fazer um 

artigo científico e por conta disso precisou 

utilizar o seu software favorito o Microsoft 

Word 2010. Nesse trabalho Ravena 

precisava digitar um texto divido em duas 

colunas retratando informações sobre as 

parasitoses mais acometidas em animais. 

Iniciando a digitação, Ravena utilizou alguns 

comandos para configurar o documento em 

duas colunas de tamanho igual. Em seguida, 

ela digitou todo o texto na coluna da 

esquerda. Ao concluir a digitação, evitando 

que o texto não ficasse apenas nessa coluna, 

ela resolveu quebrar o texto a partir do 

cursor, de forma que, do ponto em que o 

cursor se encontrava em diante, o texto 

pudesse iniciar na coluna da direita. Para a 

realização dessa ação, Ravena posicionou o 

cursor no ponto a partir do qual o texto 

deveria ser quebrado e clicou em que aba: 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA BÁSICA 
QUESTÕES DE 16 A 20 
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(A) Layout da Página, em seguida na opção 

Quebras e, por último, na opção Coluna. 

(B) Inserir, em seguida na opção Quebras e, por 

último, na opção Coluna. 

(C) Formatar, em seguida na opção Colunas e, 

por último, na opção Quebras. 

(D) Inserir e, em seguida, na opção Quebra de 

Colunas a partir do Cursor. 

 

18) Sobre o MS Excel 2010 analise as sentenças 

abaixo em verdadeiro (V) ou falsa (F). 

 

( ) No Programa Excel 2010 é possível criar 

um banco de dados devido a uma 

determinada opção através da importação e 

exportação de dados, porém não há um 

comando que corresponda as ações no Calc, 

do BrOffice, tornando impossível a criação 

de um banco de dados neste software. 

( )Na planilha do Excel a organização de 

registros inseridos por ordem e por data é 

necessário fazer a seleção da coluna data de 

entrada, clicar no menu dados e na lista 

disponibilizada, clicar na opção ordenar data. 

( ) Através de uma planilha criada no Excel, é 

possível criar no MS Word uma mala direta 

para a realização de impressão de etiquetas. 

( ) No menu Dados encontra-se uma opção 

denominada Subtotais que permite 

estabilizar a quantidade de processos em 

cada data que aparece na planilha. 

 

A sequência correta é: 

 

(A) V, V, V, F 

(B) F, F, V, V 

(C) V, F, V, F 

(D) F, V, F, F 

 

19) É um dispositivo do computador que age 

interceptando e impedindo a difusão de 

conexões não autorizadas e/ou nocivas em 

uma rede, impedindo a transmissão e/ou 

recepção de dados nocivos ou não 

autorizados de uma rede a outra. Esse 

conceito refere-se: 

 

(A) Antispyware 

(B) Antivírus 

(C) Firewall 

(D) Internet Security 

 

 

 

20) Julgue os itens abaixo a respeito do Sistema 

Operacional Windows 8: 
 

I. O Paint é um software que nessa versão do 

Windows não vem instalada.  
II. O navegador padrão inserido no Windows 8 

é o Internet Explorer 9  

III. A tela inicial do Windows 8 é totalmente 
personalizável. Ela parece um mosaico de 

blocos dinâmicos, cada miniatura 

representando um aplicativo ou uma pasta 

do computador.  
IV. O ícone do "Desktop" permite a volta para o 

desktop tradicional do Windows, com uma 

barra de tarefas horizontal, na parte inferior 
da página.  

V. O Windows 8 inclui um serviço de 

armazenamento na nuvem chamado de 
Dropbox.  

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 4 

(D) Todos os itens estão incorretos. 

 

 

 

 

 
 

21) A LDB 9394/ 96 regulamenta pontos do 

capítulo sobre educação da CF /1988, 

ocupando-se da educação escolar, embora 

apresente uma visão ampliada de educação. 

Sobre a LDB 9394/96 é INCORRETO. 
 

(A) A LDB de 1996 declara que a educação 

escolar brasileira se compõe de dois níveis: 

educação superior e educação básica. 

(B) A educação básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurando-lhe a 

formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecendo-lhe 

meios para progredir no trabalho e em seus 

estudos posteriores. 

(C) A partir de 2006, pela Lei nº 11.274, que 

alterou a redação do art. 32 da LDB de 

1996, o ensino fundamental passou a ter 

nove anos de duração, iniciando-se aos 6 

anos de idade, e é reafirmado seu caráter 

obrigatório e gratuito na escola pública. 

(D) A educação infantil, como primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até 

quatro  anos de idade em seus aspectos 

físico, psicológicos, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da 

comunidade. 

 

   CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
QUESTÕES DE 21 A 25 
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22) Analise os itens a seguir. 

 

I. Quem escolhe o tema a ser investigado são 

os alunos e professores. Ele é gerado pelos 

conflitos , pelas perturbações dos 

envolvidos, num determinado contexto, em 

seu ambiente de vida. 

II. Os professores, além de serem especialistas, 

são também aprendizes e passam a ser 

ativadores da aprendizagem, articuladores 

da prática e orientadores. 

 

Os itens I e II fazem referência a(o): 

(A) Metodologia de Projetos 

(B) Seminários 

(C) Debate 

(D) Painel integrado 

 

23) Fundamento da concepção democrática-

participativa de gestão escolar, razão de ser 

do projeto  pedagógico. É definida como a 

faculdade das pessoas de autogovernar-se, 

de decidir sobre o próprio destino. É 

considerada possuidora dessa característica, 

atributo a instituição que tem poder de 

decisão sobre seus objetivos e sobre suas 

formas de organização, que se mantém 

relativamente independente do poder central 

e administra livremente recursos financeiros. 

 

O texto acima conceitua e caracteriza a: 

(A) Gestão Democrática 

(B) Autonomia 

(C) Gestão Colaborativa 

(D)  Gestão Participativa 

 

24) No dia 15 de dezembro de 2010, o Ministro 

da Educação, Fernando Haddad, apresentou  

projeto de lei   contendo o novo PNE para o 

período de 2011 a 2020. A proposta era 

composta 12 artigos e um anexo contendo 

20 metas para a educação.  

 

A meta 7: Atingir as seguintes médias nacionais 

para o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB): 

IDEB 2011 2021 

Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

 

4,6 

 

A______________ 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 

 

3,9 

 

B 

______________ 

   

Os termos que preenchem as lacunas A e B, 

referentes ao IDB dos Anos Iniciais e Finais do 

Ensino Fundamental são, respectivamente: 
(A) 5,7 e 5,2 

(B) 5,5 e 5,0 

(C) 6,0 e 5,5 

(D) 6,0 e 5,0 
 

25) Em setembro de 2006, surgiu o movimento 

___________________________, 
financiado exclusivamente pela iniciativa 

privada. Ele congrega a sociedade civil 

organizada, educadores e gestores públicos 
que têm como objetivo contribuir para que o 

Brasil garanta a todas as crianças e jovens o 

direito à educação básica de qualidade.  O 
termo que preenche corretamente a lacuna 

é: 
 

(A) CONAE  

(B) PNAIC 

(C) Ciências Sem Fronteiras 

(D) Todos pela Educação 

 

  

 

 

 
 

26) Movimento é a variação de posição espacial 

de um objeto ou ponto material em relação 
a um referencial no decorrer do tempo. Para 

determinar se um corpo se encontra ou não 

em movimento é necessário especificar a 
posição dele em relação a outros que o 

rodeiam. Assim todas as afirmações abaixo 

referentes ao movimento estão corretas, 

EXCETO. 
 

(A) De modo geral chamamos trajetória de um 

ponto material em movimento à linha 

geométrica que interliga todas as posições 

pelas quais ele passa 

(B) A trajetória pode ser retilínea ou curvilínea e 

depende sempre do sistema de referência 

em que se encontra o observador 

(C) Viajando num trem que descreve trajetória 

retilínea em velocidade constante, você 

lança uma moeda verticalmente para cima e 

a recolhe em sua mão. Para i=um 

observador dentro do trem, a trajetória da 

moeda e retilínea e vertical; ela apenas sobe 

e desce. 

(D) Viajando num trem que descreve trajetória 

retilínea em velocidade constante, você 

lança uma moeda verticalmente para cima e 

a recolhe em sua mão. Para um observador 

parado na estação, a trajetória da moeda é 

retilínea, pois além de subir e descer ela 

mantem o movimento do atirador. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
QUESTÕES DE 26 A 40 
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27) No estudo do movimento de um ponto 

material sobre uma trajetória abordam-se as 

posições ocupadas por ele durante o 

deslocamento. Sobre esse assunto analise as 

afirmações abaixo sobre esse assunto 

 

I. Para determinar a posição do corpo na 

trajetória num determinado instante, 

precisamos fornecer o valor de sua distância 

medida sobre aa trajetória até o pondo 

considerado como origem. Essa medida 

algébrica indica a posição do corpo e pode 

ser representada pela letra s (do inglês, 

space); 

II. Função horária é uma sentença matemática 

que descreve o movimento realizado por um 

corpo, com o passar do tempo. Por meio 

dela podemos, por exemplo, calcular quanto 

tempo demora uma viagem de carro, qual a 

distância percorrida por uma nave espacial 

em determinada velocidade; 

III. A função horária das posições é uma 

sentença matemática que relaciona as 

sucessivas posições de um corpo com o 

passar do tempo. Para obtê-la é necessário 

escolher um referencial e fixar a origem dos 

espaços nele; 

IV. Chama-se posição ou espaço inicial s0 a 

posição do móvel no instante zero, ou seja, 

no instante em que se inicia a contagem do 

tempo. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

28) Os elementos aparecem na tabela periódica 

representados por um símbolo acompanhado 

do número atômico e número de massa 

respectivos. Assinale a alternativa em que o 

nome do elemento químico NÃO 

corresponde com o símbolo 

 

(A) Br – Bário 

(B) Mn – Manganês 

(C) Sb – Antimônio 

(D) Sr – Estrôncio  

 

 

 

 

29) Um agregado de minerais constitui uma 

rocha, composta por minerais essenciais e 

acessórios. A nomenclatura de uma rocha é 

dada pelos minerais essenciais. Assim todas 

as afirmações abaixo sobre as rochas estão 

corretas, EXCETO. 
 

(A) Rochas magmáticas extrusivas são aquelas 

formadas pelo rápido esfriamento do magma 

incandescente lançado para fora de vulcões 

em atividade 

(B) A rocha metamórfica ou estratificada é 

aquela que se apresenta em camadas ou 

estratos, podendo muitas vezes conter 

fósseis de animais e vegetais.  

(C) Os seixos e cascalhos originam-se tanto de 

rochas sedimentares como de rochas 

magmáticas 

(D) A ardósia se forma quando a argila (rocha 

sedimentar) passa por forte pressão e calor 

após afundamento em direção ao magma 
 

30) Em todas as alternativas há Rochas 

pluriminerálicas, EXCETO. 

 

(A) Mármore 

(B) Gnaisse 

(C) Gabro 

(D) Granito 

 

31) A água líquida em nosso planeta surgiu a 

partir da condensação do vapor de água 

eliminado pelos vulcões; esse vapor de água 

se transformou em líquido, caindo na crosta 

terrestre em forma de chuvas abundantes. 

Todas as afirmações abaixo sobre a água e o 

meio ambiente estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Ebulição e evaporação são fenômenos que 

ocorrem de formas diferentes. Enquanto a 

ebulição acontece rapidamente, sob 

condições de pressão e temperatura 

determinadas, a evaporação acontece 

lentamente, sob temperatura e pressão do 

ambiente. 

(B) Calefação da água é um processo de 

evaporação brusca, imediata; é a passagem 

rápida da água para o estado de vapor. 

(C) Quando a temperatura aumenta, as 

moléculas da água se aproximam uma das 

outras e quando a temperatura diminui, as 

moléculas da água se afastam uma das 

outras.  

(D) Eletrólise é o processo de separação dos 

gases que compõem a água, por meio de 

uma corrente elétrica. 
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32) A tabela periódica dos elementos químicos é 

a disposição sistemática dos elementos, na 

forma de uma tabela, em função de suas 

propriedades. É muito útil para prever as 

características e propriedades dos elementos 

químicos. Todas as afirmações abaixo sobre 

alguns elementos químicos estão corretas, 

EXCETO. 
 

(A) O elemento potássio apresenta maior raio 

atômico do que o elemento bromo 

(B) A distribuição eletrônica do elemento 

carbono, no estado fundamental, é 1𝑠2  2𝑠1 

2𝑝𝑥
1 2𝑝𝑦

1 ·.  

(C) De maneira geral, os alcalinos-terrosos 

apresentam menor eletronegatividade do 

que os halogênios. 

(D) O íon 13𝐴ℓ𝟑
+
, para se transformar em um 

átomo neutro, deverá receber 3 elétrons 
 

33) Todas as afirmações sobre as propriedades 

dos elementos químicos e a tabela periódica 

estão corretas, EXCETO. 
 

(A) Um metal é uma substância que conduz a 

corrente elétrica, é dúctil e maleável. 

(B) Um não-metal é uma substância que não 

conduz a corrente elétrica, não é dúctil nem 

maleável. 

(C) Um metaloide (ou semimetal) tem aparência 

física de um metal, mas tem comportamento 

químico semelhante ao de um não – metal. 

(D) A maioria dos elementos químicos é 

constituída de não – metais 
 

34) As ligações químicas entre dois átomos se 

estabelecem quando a força de união entre 

eles é suficiente para dar origem a um 

agregado estável, que pode ser considerado 

como espécie molecular independente. 

Assim considerando dois elementos A e B, 

com números atômicos 20 e 17, em que 

alternativa está a fórmula e o tipo de ligação 

do composto formado? 
 

(A) AB2 – ligação covalente 

(B) A2B – ligação iônica 

(C) AB2 – ligação iônica 

(D) A2B – ligação covalente 

 

35) A que grupo ou divisão pertencem às plantas 

avasculares, com rizoide, cauloide e filoides 

e sem sementes. 
 

(A) Pteridófitas 

(B) Gimnospermas 

(C) Angiospermas 

(D) Briófitas 

36) Das plantas abaixo qual pertence ao grupo 

das gimnospermas? 
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37) Todas as características abaixo são do filo 

Cnidária, EXCETO. 

 

(A) Primeiros animais da escala evolutiva a 

apresentarem uma cavidade digestiva 

(B) Formação de dois tipos morfológicos de 

indivíduos 

(C) Esqueleto formado por espículas ou 

espongina 

(D) Presença de células urticantes para defesa e 

captura de presa 

 

38) O reino animália abrange eucariontes, 

pluricelulares, heterótrofos que se nutrem 

direta ou indiretamente de plantas ou de 

algas. Analise as afirmações abaixo: 

 

I. A principal característica de um animal 

invertebrado é não possuir vértebras 

II.  Os nematódeos, como a lombriga, são 

chamados de animais pseudocelomados 

porque a cavidade corporal é apenas 

parcialmente revestida por tecido de origem 

mesodérmica. 

III. Um animal protostômio é um animal em que 

o blastóporo, na fase de gástrula, origina a 

boca. 

IV. Equinodermos e cordados são os dois filos 

de animais celomados deuterostômios 

 

Após análise das afirmações abaixo, podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas I, III e IV estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

39) Nosso dia a dia está repleto de dispositivos 

que funcionam ligados a uma tomada, a 

pilhas e baterias ou, ainda, a dínamos. 

Lâmpadas elétricas, geladeiras, veículos, 

telefones celulares... quase tudo é movido 

ou utiliza a eletricidade para entrar em 

operação. Todas as afirmações abaixo sobre 

esse assunto estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A corrente elétrica é um fluxo de elétrons 

que circula por um condutor quando entre 

suas extremidades houver uma diferença de 

potencial. Esta diferença de potencial 

chama-se tensão. 

 

 

(B) O potencial elétrico é a energia potencial por 

unidade de carga elétrica, que uma carga de 

prova adquire quando mergulhada num 

campo elétrico de uma carga geradora. 

(C) A unidade adotada, no SI para o potencial 

elétrico é o Coulomb por segundo (C/s), 

chamado de Ampère (A) em homenagem ao 

físico e matemático francês André-Marie 

Ampère (1775-1836).  

(D) A energia elétrica é a capacidade de uma 

corrente elétrica realizar trabalho. Essa 

forma de energia pode ser obtida através da 

energia química ou da energia mecânica. 

 

40) Magnetismo é a denominação dada aos 

estudos dos fenômenos relacionados com as 

propriedades dos imãs. Sobre esse assunto 

todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Quando uma barra de ferro é magnetizada, 

os imãs elementares da barra são 

ordenados. 

(B) Quando um alfinete não imantado é atraído 

por uma tesoura imantada, então a 

intensidade da força aplicada no alfinete é 

maior que a aplicada na tesoura. 

(C) Uma agulha magnética sujeita apenas ao 

campo magnético terrestre é suspensa pelo 

seu centro de massa inclina-se cada vez 

mais à medida que a aproximarmos das 

regiões polares da terra 

(D) Uma bússola orienta-se na posição norte-sul 

devido ao campo magnético terrestre ser na 

direção norte-sul 
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