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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

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

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

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

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

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

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Na história e desenvolvimento da Ciência Natural, um 

importante passo foi a separação e classificação dos 

diferentes tipos de seres vivos em grupos: os Reinos. 

Inicialmente, havia apenas o Reino Animal e o Reino 

Vegetal. Com o desenvolvimento dos microscópios, a 

observação de espécies como a euglena exigiu a 

criação do Reino Protista. O aprimoramento dos 

microscópios permitiu a visualização de bactérias e 

suas características celulares, e graças a esse 

evento o Reino Monera foi criado. Por fim, uma 

descoberta envolvendo seres como os cogumelos 

exigiu a saída deles do Reino Vegetal para um novo, 

o Reino Fungos. 

 

De acordo com os organismos citados e seus 

conhecimentos sobre a biologia dos seres vivos, 

assinale a alternativa INCORRETA em relação aos 

Reinos. 

 

A) A descoberta de que euglenas são organismos que 

podem ser unicelulares ou pluricelulares foi o fator 

que exigiu a criação de um novo Reino. 

B) Era tecnicamente fácil definir o que eram animais e o 

que eram plantas, por isso foram os primeiros 

Reinos. 

C) Bactérias e cianobactérias ganharam um Reino 

específico por serem os únicos organismos 

procariontes. 

D) Os cogumelos foram desqualificados da classificação 

como vegetais por não serem organismos 

fotossintetizantes. 

 

22) Uma das hipóteses para o surgimento da vida no 

planeta Terra diz que as primeiras substâncias 

orgânicas teriam surgido nos oceanos como 

resultado da reação química entre os gases da 

atmosfera primitiva e que, ao longo do tempo, tais 

substâncias reagiriam entre si, formando estruturas 

capazes de reproduzirem-se por duplicação. 

 

Assinale a alternativa que informa corretamente o 

nome da hipótese descrita no enunciado e seu 

formulador. 

 

A) Abiogênese, formulada por Jean Baptist van 

Helmont. 

B) Geração espontânea, formulada por Francesco Redi. 

C) Sopa primordial, formulada por Aleksandr Oparin. 

D) Biogênese, formulada por Louis Pasteur. 

23) Hemácias humanas foram acrescentadas a três 

tubos de ensaio contendo soluções de diferentes 

concentrações. Após certo tempo, a verificação dos 

tubos mostrou os seguintes resultados: 

 

Tubo 1 – as hemácias estavam crenadas. 

Tubo 2 – as hemácias estavam rompidas. 

Tubo 3 – as hemácias estavam normais. 

 

Com relação às soluções em que as hemácias foram 

mergulhadas e ao tipo de transporte de membrana 

ocorrido, pode-se afirmar que: 

 

A) Por osmose houve passagem de água, sendo que o 

tubo 1 contém solução hipertônica, o tubo 2 contém 

solução hipotônica e o tubo 3 contém solução 

isotônica. 

B) Por difusão houve passagem de água, sendo que o 

tubo 1 contém solução hipotônica, o tubo 2 contém 

solução isotônica e o tubo 3 contém solução 

hipertônica. 

C) Por osmose houve passagem de água, sendo que o 

tubo 1 contém solução hipotônica, o tubo 2 contém 

solução hipertônica e o tubo 3 contém solução 

isotônica. 

D) Por difusão houve passagem de soluto, sendo que o 

tubo 1 contém solução hipertônica, o tubo 2 contém 

solução hipotônica e o tubo 3 contém solução 

isotônica. 

 
24) Em seres vivos que se reproduzem sexuadamente, a 

meiose acontece apenas para a produção de células 

sexuais, sejam elas gametas ou esporos. Esse tipo 

de divisão celular possui algumas etapas e 

processos específicos, que não acontecem na 

mitose. Analise as afirmações abaixo, que 

representam alguns eventos meióticos. 
 

I. Crossing-over. 

II. Pareamento de cromossomos homólogos. 

III. Separação dos cromossomos homólogos. 

IV. Separação das cromátides-irmãs. 

V. Citocinese. 

VI. Intercinese. 

 

Aqueles que acontecem unicamente na meiose são: 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, III e IV, apenas. 

C) II, III e V, apenas. 

D) I, II, III e VI, apenas. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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25) O corpo humano tem mecanismos de defesa 
específicos. Um deles refere-se aos neutrófilos, um 
tipo de glóbulo branco circulante no sangue. Sua 
função é defender o organismo principalmente contra 
a invasão de bactérias. Esse leucócito rodeia as 
bactérias invasoras e, por emissão de 
prolongamentos celulares, os pseudópodes, as 
introduz em seu interior para que sejam destruídas. 
Esse mecanismo está esquematizado na figura 
abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Englobamento de partícula sólida (adaptado). Disponível em: 

http://gracieteoliveira.pbworks.com/. Acesso em 19 jul. 2016. 

 

A descrição acima se refere ao processo denominado (1), 
no qual os (2) são as organelas citoplasmáticas 
responsáveis pela destruição da bactéria. 
 
Marque a alternativa que corresponde correta e 
respectivamente aos espaços numerados. 
 
A) pinocitose / vacúolos. 
B) pinocitose / cloroplastos. 
C) fagocitose / peroxíssomos. 
D) fagocitose / lisossomos. 
 
26) A produção dos gametas por meiose é conhecida 

como gametogênese, processo chamado de 
espermatogênese em organismos machos (produz 
espermatozoides) e em fêmeas é conhecido por 
ovulogênese (produz óvulos). Considerando o 
processo de meiose e gametogênese normais, 
analise as seguintes afirmações. 

 

I. A meiose é um tipo de divisão celular que produz 

quatro células-filhas com metade do material 

genético original. 

II. O processo de meiose possui quatro etapas de 

divisão (prófase, metáfase, anáfase e telófase), 

assim como a mitose. 

III. A espermatogênese inicia-se com uma 

espermatogônia, e ao final do processo são 

produzidos quatro espermatozoides. 

IV. A ovulogênese inicia-se com uma ovogônia, e ao 

final do processo há produção de um óvulo funcional 

e três corpúsculos polares, que degeneram. 

V. O crossing-over, que pode ou não ocorrer na prófase 

I, garante maiores chances de variabilidade genética. 

Esse evento consiste na troca de genes entre 

cromátides homólogas. 

Classificando as informações acima em verdadeiras (V) 

ou falsas (F), pode-se dizer que elas são, 

respectivamente: 

 

A) V – V – V – F – V. 

B) V – F – V – V – F. 

C) V – F – V – V – V. 

D) F – V – F – V – V. 

 

27) O atletismo brasileiro sempre foi uma equipe 

presente em jogos olímpicos e mundiais. Um dos 

principais nomes do atletismo nacional é a saltadora 

e velocista Maurren Maggi, ouro no salto em 

distância nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Como 

todo atleta, Maurren Maggi precisa treinar 

frequentemente, adquirir resistência muscular e 

produzir bastante energia para o corpo. 

 

A produção de energia para as atividades corporais 

depende do processo de respiração celular, realizado 

por todas as células do corpo. Em relação a esse tipo 

de metabolismo energético, analise as afirmações 

abaixo. 

 

I. A respiração celular ocorre principalmente dentro 

das mitocôndrias, mas inicia-se no hialoplasma com 

a etapa da glicólise. 

II. Há produção de pequena quantidade de energia 

para as células, em torno de 12 ATP para cada 

molécula de glicose. 

III. Na matriz mitocondrial ocorre descarboxilação e 

desidrogenação do citrato; o CO2 será liberado e os 

íons H
+
 serão usados na cadeia respiratória. 

IV. Nas cristas mitocondriais há transporte dos elétrons 

dos íons H
+
 que, em reação com o O2, formam 

moléculas de H2O e grande quantidade de 

moléculas de ATP. 

V. A respiração celular ocorre em organismos 

eucariontes e procariontes. 

 

Acerca do assunto e baseando-se nos seus 

conhecimentos, pode-se afirmar que as afirmações 

corretas são: 

 

A) I, II e V, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) I, III e V, apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 
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28) A ocorrência de cãibras em pessoas sedentárias é 

comum após uma série de exercícios físicos 

intensos, uma vez que a musculatura da pessoa não 

estava acostumada com toda a atividade praticada. 

Em relação às cãibras e ao processo metabólico da 

qual originam-se, é correto afirmar que: 

 

A) a alta taxa de respiração celular atingida devido aos 

exercícios físicos converte o piruvato em ácido 

láctico, processo mais rápido em relação à conversão 

do piruvato em ácido acético. 

B) como há alta necessidade de energia, a célula 

muscular passa a realizar a fermentação láctica junto 

com a respiração celular. 

C) o consumo de grande quantidade de O2 pela célula 

estimula a realização da fermentação alcoólica. 

D) a atividade celular superou a oferta de O2, voltando-

se à fermentação láctica para produzir o ATP 

necessário. 

 

29) O tipo sanguíneo é determinado por um par de genes 

alelos em relação de dominância, codominância ou 

dupla recessividade. Os genótipos para cada tipo 

sanguíneo estão descritos abaixo. 

 

Tipo A: I
A
I
A
 ou I

A
i 

Tipo B: I
B
I
B
 ou I

B
i 

Tipo AB: I
A
I
B
 

Tipo O: ii 

 

O heredograma abaixo representa o histórico genético de 

uma família para o tipo sanguíneo. 

 

 
Sabendo que os indivíduos pintados são homozigotos 

recessivos, o indivíduo I.2 é heterozigoto e tem sangue 

tipo A e o indivíduo I.3 é heterozigoto e tem sangue tipo B, 

a probabilidade do indivíduo III.1 ter sangue tipo AB é: 

 

A) 12,5%. 

B) 25%. 

C) 37,5%. 

D) 50%. 

30) Na embriogênese dos cordados, após a fecundação 
iniciam-se as etapas de clivagem e desenvolvimento 
embrionário, cada qual com sua importância e 
estruturas específicas. Analise as informações dadas 
a seguir. 

 
I. O zigoto dos mamíferos, exceto os ovíparos, é 

classificado como oligolécito, possuindo quantidade 
de vitelo suficiente para nutrir a células até a nidação. 

II. Répteis e aves geram zigotos telolécitos, com 
suprimento vitelínico suficiente para todo o 
desenvolvimento do embrião dentro do ovo. 

III. Mórula é o primeiro estágio embrionário relevante 
após o zigoto, contém um acúmulo de células de 
diferentes tamanhos e desordenadas. 

IV. Na fase de blástula já existem os três tecidos 
embrionários primordiais: endoderme, mesoderme e 
ectoderme. 

V. O primeiro órgão primitivo a surgir é o intestino, na 
fase de gástrula. Nessa fase, o orifício (blastóporo) 
pode dar origem ao ânus ou à boca. 

VI. A fase que sucede a gástrula chama-se blástula. Há 
início da formação do sistema nervoso com o tubo 
nervoso dorsal. 

VII. Notocorda é uma característica exclusiva de 
cordados e equinodermos, surgindo na fase da 
nêurula. 

VIII. Classificamos como protostômios os organismos cujo 
blastóporo origina a boca antes do ânus, e como 
deuterostômios os organismos cujo blastóporo dá 
origem ao ânus antes da boca. 

 
Determinando se as informações acima são 
verdadeiras (V) ou falsas (F), a sequência correta 
será: 

 
A) V – V – F – F – V – V – F – V. 
B) F – F – V – F – V – F – F – V. 
C) V – V – V – F – V – F – F – V. 
D) V – V – V – V – F – F – F – V. 
 
31) Durante um jantar romântico, um casal preparou tudo 

com muita atenção: havia petiscos de queijo como 
entrada, macarronada como prato principal, um bom 
vinho como acompanhamento e um pudim diet de 
sobremesa, uma vez que o rapaz é diabético. Como 
se tratava de um dos primeiros encontros do casal, 
ambos estavam bastante nervosos devido à 
expectativa, inclusive com os batimentos cardíacos 
acelerados. Ao fim do jantar, a moça tinha grande 
vontade de urinar porque havia bebido muito vinho. 

 
Considerando a situação apresentada e sabendo que 

o nervosismo, a diabetes e a diurese são decorrentes 

da alteração do nível de alguns hormônios no corpo, 

marque a alternativa que descreve, respectivamente, 

o nome dos hormônios responsáveis por essas 

alterações. 

 

A) Adrenalina, glucagon e tireotrofina. 

B) Insulina, vasopressina e adrenalina. 

C) Insulina, tiroxina e noradrenalina. 

D) Adrenalina, insulina e vasopressina. 
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32) Durante o desenvolvimento e evolução dos vegetais, 

certas novidades evolutivas surgiram ao longo do 

tempo, aprimorando as funções das plantas em 

relação ao ambiente. A filogenia representa as 

adaptações evolutivas dos vegetais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acredita-se que as plantas surgiram a partir da 
evolução de algas clorófitas. Os números 
representam novidades evolutivas importantes na 
classificação dos vegetais. Dentre tais novidades 
evolutivas podemos citar, EXCETO: 

 
 

A) o fototropismo. 

B) o surgimento de tecidos verdadeiros em plantas. 

C) o desenvolvimento de flores e frutos. 

D) o aparecimento das sementes. 

 
33) Um automóvel se desloca em uma estrada, indo de 

uma cidade A para uma cidade B. Nesta estrada, a 
cidade A encontra-se no km 80, e a cidade B 
encontra-se no km 580. Partindo exatamente às 9 
horas de A, o motorista chega a B às 13 horas. A 
velocidade escalar média do automóvel, durante a 
viagem, em km/h é: 

 
 

A) 110 km/h. 

B) 115 km/h. 

C) 120 km/h.  

D) 125 km/h. 

 
34) A chave do entendimento da Teoria da Evolução dos 

Seres Vivos, de Charles Darwin, é a compreensão da 
seleção natural. A seleção natural favorece: 

 
 

A) Maior taxa de sobrevivência e reprodução de 
indivíduos que possuem alguma mutação 
desfavorável no que diz respeito a capacidade de se 
proteger de predadores. 

B) A sobrevivência de indivíduos mais aptos às 
condições em que se encontram, possibilitando que 
se reproduzam em maior escala, transmitindo sua 
informação genética a um maior número de 
descendentes, onde suas características passam a 
prevalecer.  

C) Alterações físicas em indivíduos que necessitem de 
tais modificações a fim de que consigam se 
reproduzir. 

D) Indivíduos com maior capacidade de sofrer mutação 
durante o curso de suas vidas. 

35) O vírus, uma das principais classes de 

microorganismos, não apresenta natureza celular. 

Assinale a alternativa falsa: 

 

A) Os vírus não constituem um sistema dinâmico que 

assimilam nutrientes e elimina produtos de excreção. 

B) Os vírus são capazes de modificar as partes de sua 

estrutura, que é bastante instável. 

C) Os vírus não apresentam atividade metabólica 

independente. 

D) Os vírus não apresentam ribossomos. 

 

36)  Assinale a alternativa que corresponde à organela 

celular responsável pela produção de proteínas a 

partir das moléculas de RNA sintetizadas: 

 

A) Ribossomo. 

B) Retículo endoplasmático. 

C) Mitocôndria. 

D) Plasmídeos. 

 

37) As células dos seres vivos estão sujeitas a sofrer 

osmose, devido às diferenças de concentrações de 

soluções dentro e fora das membranas. 

Essencialmente, a osmose resume-se em: 
 

A) Processo com gasto de energia, com fluxo de 

solvente do meio menos concentrado para o mais 

concentrado. 

B) Processo sem gasto de energia, com fluxo de 

solvente do meio menos concentrado para o mais 

concentrado. 

C) Processo com gasto de energia, com fluxo de 

solvente do meio mais concentrado para o menos 

concentrado. 

D) Processo sem gasto de energia, com fluxo de 

solvente do meio mais concentrado para o menos 

concentrado. 

 

38)  A eficiência do transporte do gás oxigênio pelo 

sangue até os tecidos se deve ao fato de: 
 

A) A hemoglobina possuir alta afinidade por oxigênio, 

devido à estrutura de sua molécula e a ligação 

cooperativa com oxigênio. 

B) A respiração celular ocorrer nas mitocôndrias.  

C) O ar rico em oxigênio passar pela faringe, 

possibilitando a eficiência das trocas gasosas 

pulmonares. 

D) A hematose ocorrer nos alvéolos pulmonares, onde o 

gás oxigênio difunde-se no sangue. 
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39) O conjunto de organismos de uma mesma espécie 

que vivem juntos em uma determinada área e 

apresentam maiores chances de reproduzir-se entre 

si do que com outros indivíduos de outras 

populações recebe o nome de: 

 

A) Comunidade. 

B) Colônia. 

C) Ecossistema. 

D) População. 

 

40)  Esta categoria animal tem o sangue frio, em sua 

maioria, botam ovos (ovíparos) e estes são chocados 

pelo calor gerado pelo sol, porém, há alguns tipos 

que já põe os seus filhotes formados. Sobre suas 

principais características físicas, vale dizer que a pele 

é formada por duras escamas e, também que, 

respiram através de pulmões, isto vale também para 

os que vivem dentro ou perto da água. A categoria 

animal descrita é: 

 

A) Mamíferos. 

B) Aves. 

C) Anfíbios. 

D) Répteis. 

 

41) Analise os itens abaixo: 

 

I. Salamandras pertencem a um grupo de transição entre 

um modo de vida aquático e a vida em ambiente 

terrestre. Como tal, apresentam características que 

lhes permitem a vida em terra firme, mas ao mesmo 

tempo, ainda dependem da água para sua 

reprodução e para a manutenção de uma pele úmida 

(necessária à sua respiração). 

II. O ornitorrinco é um animal semiaquático natural 

da Austrália e Tasmânia. É o único representante vivo 

da família Ornithorhynchidae, juntamente com 

as equidnas, formam o grupo dos monotremados. A 

espécie é monotípica, ou seja, não tem subespécies 

ou variedades reconhecidas. 

III. O tamanho das tartarugas marinhas adultas pode 

variar de 1m até 2m de comprimento, caso da 

tartaruga-de-couro ou tartaruga-gigante. Indivíduos 

adultos desta espécie podem atingir até 600 kg. Estes 

animais se alimentam, principalmente, de medusas, 

camarões, esponjas e águas-vivas. Quase todas as 

espécies são migratórias e conseguem se orientar 

pelos pólos magnéticos do planeta. 
   

As descrições de animais I, II e III, referem-se a classes 

do reino animal que correspondem respectivamente: 

 

A) Anfíbios, répteis e mamíferos. 

B) Anfíbios, mamíferos e répteis. 

C) Répteis, mamíferos e anfíbios. 

D) Mamíferos, anfíbios e répteis. 

42) A síndrome de Down é uma condição cromossômica 

causada por um cromossomo extra no par 21. 

Crianças e jovens portadores da síndrome têm 

características físicas semelhantes e estão sujeitos a 

algumas doenças. Embora apresentem deficiências 

intelectuais e de aprendizado, são pessoas com 

personalidade única, que estabelecem boa 

comunicação e também são sensíveis e 

interessantes.  À anomalia genética que caracteriza a 

síndrome de Down damos o nome de: 

 

A) Polissomia 

B) Autossomia 

C) Trissomia. 

D) Tetrassomia. 

 

43) Os ácidos que possuem oxigênio são batizados de: 

 

A) Oxiácidos. 

B) Hidrácidos. 

C) Diácidos. 

D) Monoácidos. 

 

44)  Analise as afirmações abaixo: 

 

I- Semente com 1 cotilédone e endosperma desenvolvido; 

II- Folhas longas e, quanto às nervuras, paralelinérveas. 
 

Essas afirmações: 

 

A) I e II são pertinentes as Dicotiledôneas. 
B) I e II são pertinentes as Monocotiledôneas. 
C) I é referente às Monocotiledôneas e II é referente às 

Dicotiledôneas. 
D) II é referente às Monocotiledôneas e I é referente às 

Dicotiledôneas. 
 
45) É o quarto elemento mais abundante na crosta 

terrestre: 
 

A) Alumínio. 
B) Ferro. 
C) Cálcio. 
D) Silício. 
 
46) Associe os tipos de relações ecológicas com seus 

exemplos a seguir, depois marque a alternativa 
correta observando a sequencia encontrada. 

 

I – inquilinismo. 
II – comensalismo. 
III – mutualismo.  
 
(  ) orquídea vivendo sobre tronco de árvore.  
( ) o protozoário Triconympha collaris que vive no intestino 

dos cupins.  
(   ) Entamoeba coli que vive no intestino humano.  
 
A) I, II, III. 
B) I, III, II. 
C) II, III, I. 
D) III, II, I. 

http://www.resumoescolar.com.br/biologia/reproducoes-assexuada-agamica-e-sexuada-gamica-tipos-e-caracteristicas/


 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 12  

 

  CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

47) Um determinado trecho de molécula de DNA com a 

seguinte sequencia: GTC, AAA, AAC, ATA, AGA. 

Nesse trecho o RNAt teria os anticódons transcritos 

com a sequência: 

 

A) GUC, AAA, AAC, AUA, AGA. 

B) CAG, UUU, UUG, UAU, UCU. 

C) UCU, UAU, UUG, UUU, CAG. 

D) AGA, AUA, AAC, AAA, GUC. 

 

48) No transporte de substâncias através da membrana 

plasmática, qual a condição necessária para haver 

uma difusão facilitada? 

 

A) Não deve haver diferença entre os gradientes de 

concentração.  

B) Deve haver uma proteína carregadora. 

C) Há gasto de energia. 

D) Ocorre direto pela membrana ou por meio de poros 

proteicos. 

 

49) Sobre histologia animal é correto afirmar, EXCETO: 

 

A) Os tecidos epiteliais desempenham funções diversas, 

dependendo do órgão onde se localizam. As 

principais funções são: proteção, absorção e 

secreção de substâncias.  

B) O tecido adiposo desempenha importantes funções: 

armazenador de energia, isolante térmico, proteção 

contra choques.  

C) Tecido muscular estriado esquelético tem contração 

involuntária como o que acontece com o bíceps e 

tríceps, do braço. 

D) Tecido sanguíneo promove o transporte e a 

distribuição de diversas substâncias dentro do 

organismo. 

 

50) Relacione as colunas e assinale a alternativa correta: 

 

1. Minhoca. 

2. Tubarão.  

3. Gafanhoto.  

4. Cobra. 

 

(__) pulmonar.  

(__) tegumentar. 

(__) branquial. 

(__) traqueal. 

 

A) 4, 1, 2 e 3. 

B) 4, 2, 3 e 1. 

C) 2, 4, 3 e 1. 

D) 2, 3, 1 e 4. 

51) Nos insetos, a excreção é feita através: 

 

A) Cápsula de Bowman. 

B) Túbulos proximais 

C) Túbulos distais. 

D) Túbulos de Malpighi. 

 

52)  No homem, o ritmo cardiorrespiratório e certos atos 

reflexos, como o piscar dos olhos, é regulado pelo 

(a): 

 

A) Cérebro. 

B) Bulbo. 

C) Cerebelo.  

D) Medula espinhal. 

 

53) Analise as proposições abaixo. 

 

I - visíveis a microscópio óptico. 

II - parasitas intracelulares obrigatórios.  

III - causam doenças como gripe, dengue e tuberculose. 

 

 Quais são características dos vírus? 

 

A) Somente I. 

B) Somente II. 

C) Somente III. 

D) I, II, III. 

 

54) Principal característica do reino Monera, comum a 

todos os indivíduos. 

 

A) Pluricelulares e procariontes.  

B) Presença de clorofila. 

C)  Ausência de núcleo e capacidade de síntese 

proteica. 

D)  Parasitas obrigatórios e incapacidade de síntese 

proteica. 

 

55) Sobre os animais protostômios pode se afirmar: 

 

A) Os anelídeos são animais exclusivamente marinhos 

e de vida livre, apresentam sistema circulatório e 

respiratório. 

B) Os cnidários podem ter vida livre ou viver fixo no 

fundo do mar, são carnívoros, capturando suas 

presas por meio dos seus tentáculos.  

C) Os moluscos possuem a digestão extracelular em 

uma cavidade digestória. 

D) Os poríferos exclusivamente de vida livre, possui 

corpo tubular com duas extremidades: uma fechada 

e fixa ao substrato e a outra, a boca, geralmente com 

tentáculos. 
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56) Sobre o sistema vascular das plantas pode se 

afirmar, EXCETO: 

 

A) A epiderme possui uma camada impermeabilizante 

acelular formada por um deposito de ceras e cutinas 

na face exposta ao ar que evita a perda de água. 

B) O floema possui células alongadas, mortas, sendo 

responsável pela condução de água e íons minerais. 

C) O xilema possui paredes espessas, impregnadas de 

lignina, responsável pelo transporte da seiva bruta. 

D) Nas eucotiledôneas, o cambio vascular, produz o 

floema para o lado do córtex e o xilema para o lado 

da medula. 

 

57) Sobre a reprodução das angiospermas assinale o 

que for INCORRETO. 

 

A) Reprodução independente da água com alternância 

de gerações. 

B) Os carpelos ou pistilos são os esporofilos femininos, 

constituído de estigma, estilete e ovário. 

C) A fertilização ocorre no interior do saco embrionário e 

é dupla, pois envolve a formação do zigoto e de um 

núcleo triploide. 

D) O grão de pólen é considerado o gameta masculino 

germinando no interior do estilete. 

 

58) Síndromes genéticas acometem uma parcela 

relativamente considerável da população. Dentre as 

principais síndromes, destacam-se Down, Turner e 

Klinefelter. A primeira é uma síndrome autossômica, 

enquanto as outras duas são síndromes sexuais. 

Considerando um rapaz com síndrome de Down, 

uma garota com Turner e um outro rapaz com 

Klinefelter, os cariótipos desses indivíduos devem 

ser, respectivamente: 

 

A) 47, XY +21 / 46, XY / 47, XY +18. 

B) 47, XX +21 / 45, Y / 47, XYY. 

C) 47, XY +18 / 45, X / 47, XXY. 

D) 47, XY +21 / 45, X / 47, XXY. 

 

 

59) A temperatura é a unidade de medida para a 

agitação térmica molecular. A menor temperatura 

corresponde à situação em que a agitação das 

moléculas cessaria por completo. Esse limite é 

conhecido por zero absoluto. Na escala Celsius, seu 

valor teórico corresponde a aproximadamente –273 

ºC e, na escala Kelvin, seu valor é zero. 

Com base nessas informações, sabendo que as 

temperaturas de fusão e ebulição da água 

correspondem a respectivamente 0 ºC e 100 ºC, 

podemos afirmar que essas temperaturas, na escala 

Kelvin, correspondem a: 

 

A) 273 K e 373 K. 

B) 373 K e 273 K. 

C) 173 K e 273 K. 

D) 273 K e 173 K. 

 

60) Os átomos são classificados em diferentes 

elementos químicos devido às características 

específicas relacionadas à sua estrutura. Tais 

características são, principalmente, o número 

atômico e o número de massa. Essas duas 

características correspondem, respectivamente: 

 

A) ao número de elétrons do átomo, à soma do número 

de prótons e nêutrons do átomo. 

B) ao número de nêutrons do átomo, à soma do número 

de prótons e nêutrons do átomo. 

C) ao número de prótons do átomo, à soma do número 

de prótons e nêutrons do átomo. 

D) ao número de prótons do átomo, à soma do número 

de prótons e elétrons do átomo. 

 
 


