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Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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.  
 

Português Atualidades Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 05 05 20 
     

 

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. 

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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

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.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 4  

 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
(__) Existem termos que desempenham importante função 

de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 8) serve 
como um termo anafórico dentro do período a que 
pertence. 

(__) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

(__) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.6). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Segundo o Art. 4 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, o dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de: 

 

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade. 

II. Atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, preferencialmente na rede regular de 

ensino. 

III. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e 

médio para todos os que não os concluíram na idade 

própria. 

IV. Oferta de educação escolar regular para jovens e 

adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola. 

 

A) Todas os itens estão corretos; 

B) Apenas os itens I e II estão corretos; 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos; 

D) Nenhum item está correto 

 

17) Em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, a avaliação é 

entendida como: 

 

A) Uma prática escolar adequada para o trabalho com 

crianças e que não deve acontecer na educação 

infantil. 

B) Uma estratégia utilizada pela escola, conforme cada 

criança, no intuito de controlar o desenvolvimento 

comportamental do mesmo. 

C) Um indicador com o propósito de diagnosticar o 

nível de aprendizagem da criança, visando à tomada 

de decisões sobre o ingressa deste para o Ensino 

fundamental. 

D) Um instrumento de acompanhamento e registro de 

etapas alcançadas com vista à organização da 

proposta pedagógica. 

 

18) De acordo com os tipos e as características da 
Avaliação da Aprendizagem, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

A) A avaliação é um elemento muito importante no 
Processo de Ensino e Aprendizagem, porque é através 
dela que se consegue fazer uma análise dos conteúdos 
tratados num dado capítulo ou unidade temática. 

B) A avaliação reflete sobre o nível do trabalho do 
professor como do aluno, por isso a sua realização não 
deve apenas culminar com atribuição de notas aos 
alunos, mas sim deve ser utilizada como um 
instrumento de coleta de dados sobre o 
aproveitamento dos alunos.  

C) Segundo o professor Cipriano Carlos Luckesi, "a 
avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados 
relevantes do processo de ensino e aprendizagem que 
auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu 
trabalho. 

D) Uma avaliação que busca a transformação social não 
deve ter como objetivo o avanço e o crescimento do 
seu educando. 

 

19) Sobre a Educação de Jovens e Adultos descrita na lei 
Federal nº 9394/96, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A) A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 
ensino fundamental e médio na idade própria. 

B) Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 
estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do aluno, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho, 
mediante cursos e exames. 

C) O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações 
integradas e complementares entre si. 

D) A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a formação superior, na forma 
do Estatuto dos Jovens e Adultos. 
 

20) Planejar é estudar, organizar, coordenar, ações a 
serem tomadas para a realização de uma atividade 
visando solucionar um problema ou alcançar um 
objetivo. Identifique a alternativa que NÃO aponta os 
elementos constitutivos do planejamento de ensino: 

 
A) Deve trabalhar com a dimensão do aluno ideal, para 

não se desobrigar da qualidade de ensino. 
B) Nesse processo, as condições objetivas de trabalho 

interferem. 
C) O projeto político-pedagógico deve ser considerado na 

realização do planejamento de ensino. 
D) Apresenta a intencionalidade e a sistematização que o 

processo educativo requer. 

   CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 16 A 20 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aproveitamento&action=edit&redlink=1
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21) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, os sistemas ecológicos os quais 
embutem os seguintes processos (de I a V): 

 
I. Dinâmica populacional; a unidade da evolução; 
II. Troca de energia e matéria com o ambiente; 

reprodução e sobrevivência; a unidade da seleção 
natural; comportamento; 

III. Interações entre populações: a unidade da 
biodiversidade; 

IV. Processos globais; 
V. Fluxo de energia e ciclo de nutrientes. 
 
A) Organismo, biosfera, população, ecossistema, 

comunidade. 
B) População, organismo, comunidade, biosfera, 

ecossistema. 
C) Comunidade, organismo, biosfera, ecossistema, 

população. 
D) População, comunidade, biosfera, organismo, 

ecossistema. 
 

22) Os denominados macronutrientes, são elementos 
químicos essenciais para a nutrição das plantas, que 
são requeridos em grandes quantidades. Estão entre 
eles: 

 
A) Ferro, Oxigênio, Nitrogênio. 
B) Ferro, Carbono e Oxigênio. 
C) Carbono, Hidrogênio e Nitrogênio. 
D) Zinco, Nitrogênio e Potássio. 
 
 

23) Assinale a opção que não apresenta uma diferença 
entre as moléculas de RNA e DNA: 

 
A) RNA apresenta açúcar ribose em vez da 

desoxirribose. 
B) RNA apresenta base nitrogenada Uracila em vez de 

Timina. 
C) RNA não é encontrado na forma de fita dupla. 
D) RNA apresenta sequências de bases pirimídicas que 

carregam informações genéticas. 
 

24) Qual a categoria que tem por definição “conjunto de 
seres semelhantes, capazes de se cruzar em condições 
naturais, deixando descendentes férteis”?  

 
A) População. 
B) Filo. 
C) Reino. 
D) Espécie. 
 
 
 
 

 
 
 
 

25) A divisão celular das células eucarióticas somáticas 
seguem o processo chamado ______, que permite a 
distribuição dos cromossomos e dos constituintes 
citoplasmáticos da célula-mãe de forma igualitária 
entre as ______ células-filhas. Para a produção de 
células sexuais ou gametas, ocorre outro processo de 
divisão, a______. Neste caso, a partir de uma célula 
diploide sucedem duas divisões celulares 
sequenciais, produzindo ______ células haploides.  

 
As lacunas acima são respectivamente preenchidas com: 
 
A) Meiose, quatro, mitose e duas. 
B) Meiose, duas, mitose e duas. 
C) Mitose, duas, meiose e duas. 
D) Mitose, duas, meiose e quatro. 
 

26) O primeiro nível da cadeia alimentar é formado por 
seres autotróficos (produtores) que sintetizam a 
matéria orgânica a partir de substâncias minerais e 
convertem a energia luminosa em energia química. 
Fazem parte deste primeiro nível: 

 
A) Herbívoros.  
B) Carnívoros. 
C) Plantas. 
D) Onívoros. 
 

27) Organela constituída por um sistema de canais e 
bolsas achatadas. Apresenta várias funções, dentre 
as quais facilitar o transporte e a distribuição de 
substâncias no interior da célula. Em suas 
membranas podem ou não conter ribossomos 
aderidos em sua superfície externa. A presença dos 
ribossomos confere à membrana desta organela uma 
aparência granulosa; na ausência dos ribossomos, a 
membrana exibe um aspecto liso ou não-granulosos. 
A organela descrita acima é: 

 
A) O lisossomo. 
B) A mitocôndria. 
C) O retículo endoplasmático. 
D) A membrana plasmática 
 

28) De acordo com o Teorema do Impulso, para o mesmo 
intervalo de tempo, o impulso da força resultante é: 

 
A) Igual ao dobro da variação da quantidade de 

movimento. 
B) Irrelevante à variação da quantidade de movimento. 
C) Diferente à variação da quantidade de movimento. 
D) Igual à variação da quantidade de movimento. 
 
 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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29) Na natureza a água apresenta-se em três formas 
diferentes: sólida, líquida e gasosa. Estas formas são 
os chamados estados físicos da água, cada um 
existindo de acordo com as condições ambientais 
dentro das quais a massa de água está inserida. A 
mudança de estado físico da água ocorre comumente 
durante seu ciclo na natureza. Sobre o ciclo da água, 
analise as afirmações feitas a seguir. 

 
I. Nas regiões polares é comum encontrar água nos 

estados físicos sólido e líquido. 
II. Por ação do calor, massas de água líquida de rios, 

lagos e mares, bem como a água liberada pelos seres 
vivos, evaporam e formam massas de vapor d’água na 
atmosfera que chamamos de nuvens. 

III. A precipitação é o momento no qual a água das 
nuvens volta à superfície terrestre na forma de chuva. 
Nesse processo pode haver fusão de pequenas pedras 
de gelo presentes em nuvens de grande altitude. 

 
Dentre as afirmações acima, as corretas são: 
 
A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
 

30) Analise atentamente a imagem abaixo, ela 
representa um fenômeno natural de grande 
importância para o planeta Terra: o efeito estufa. 

  
Mecanismo de ação do efeito estufa. Disponível em: 
http://geografalando.blogspot.com.br/2012/12/clima-
impactos-ambientais-efeito-estufa.html. Acesso em 19 jul. 
2016. 
 
Sobre o efeito estufa, é correto afirmar que: 
 
A) o aquecimento global é um processo natural, não 

havendo qualquer tipo de influência do efeito estufa 
no aumento da temperatura média do planeta. 

B) gases como o O2, o N2 e o CO2 são os responsáveis 
pela retenção do calor na atmosfera. 

C) o uso de produtos que liberam clorofluorcarbonetos 
não interfere no bloqueio à radiação solar exercido 
pela camada de ozônio. 

D) a queima de combustíveis fósseis potencializa a 
presença e influência do efeito estufa no meio 
ambiente. 

 

31) O petróleo é uma importante mistura de 
hidrocarbonetos, usado como fonte de energia e 
matéria-prima para a produção de plástico, tintas, 
solventes e outras mercadorias. Sua formação é 
resultante da decomposição de matéria orgânica 
animal e vegetal retida nos subsolos. Sendo 
proveniente da natureza, o petróleo é considerado 
um recurso natural, assim como a água. No entanto, 
há uma diferença entre o petróleo e a água enquanto 
recursos naturais. Marque a alternativa que melhor 
caracteriza esses recursos. 

 
A) Devido ao longo processo de produção do petróleo, 

que geralmente demora alguns milhões de anos, ele é 
considerado um recurso natural não-renovável. 

B) A água é atualmente considerada um recurso natural 
não-renovável devido ao uso excessivo e demorado 
reabastecimento natural. 

C) A formação do petróleo ocorre graças à 
decomposição de matéria orgânica e inorgânica em 
regiões desérticas, como o Oriente Médio, e por esse 
motivo é considerado um recurso natural não-
renovável. 

D) Durante o ciclo da água há perda de uma parte do 
recurso natural quando é ingerido e absorvido por 
seres vivos, sendo assim um recurso parcialmente 
renovável. 
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32) Observe a imagem da organela abaixo, um 
cloroplasto. 

 

 
 
Esquema de um cloroplasto. Disponível em: 
https://br.pinterest.com/wondersciencetv/light-capture-
wstv/. Acesso em: 20 jul. 2016. 
Essa organela é de grande importância para a natureza e a 
vida de todos os seres, uma vez que é responsável pela 
produção de um composto molecular essencial à 
sobrevivência da maioria das espécies. 
Sobre essa organela e o processo pelo qual é responsável, 
leia e analise as afirmações abaixo. 
 
01. O cloroplasto está presente na maioria dos 
organismos fotossintetizantes, principalmente plantas e 
algas. 
02. Sua capacidade fotossintética deve-se à presença do 
pigmento clorofila nos tilacoides. 
04. A fotossíntese consiste na produção de glicose e gás 
oxigênio a partir da reação química entre o dióxido de 
carbono e água, em presença de energia luminosa e 
clorofila. 
08. Todas as fases da fotossíntese dependem diretamente 
da energia luminosa para ocorrer. 
16. A produção de oxigênio ocorre na fase fotoquímica, 
derivado unicamente das moléculas de água. 
32. O ciclo de Calvin-Benson ocorre no estroma dos 
cloroplastos, sendo parte da fase química, na qual há 
produção de glicose. 
64. Os vegetais, por serem organismos que realizam 
fotossíntese, não são capazes de realizar a respiração 
celular. 
 
Marque a alternativa que traz a soma correta das 
afirmações verdadeiras. 
 
A) 49. 
B) 51. 
C) 55. 
D) 59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33) Um rapaz deu entrada em um hospital com sintomas 
neurológicos e logo foi diagnosticada 
neurocisticercose. A mãe do rapaz logo entrou com 
um processo contra o açougue onde compra carne, 
afirmando que a carne comprada estava 
contaminada com formas larvais do verme. 
Considerando essa situação e a doença do rapaz, 
analise as afirmações abaixo. 

 
A. A acusação da mãe do rapaz não tem fundamento, pois 
a cisticercose é adquirida ao ingerir alimentos ou água 
contaminados com ovos do verme, que eclodem em 
cisticercos que se abrigam nos tecidos humanos, de 
preferência no tecido nervoso. 
B. A cisticercose é mais grave do que a teníase, mesmo 
sendo causada pelo mesmo tipo de verme: um platelminto 
do gênero Taenia. 
C. Geralmente na neurocisticercose o cérebro é usado 
como nutriente para o desenvolvimento dos cisticercos, 
formas larvais da tênia. 
D. Provavelmente o açougue que vendeu a carne à família 
compra seus produtos de abatedouros sem fiscalização e 
sem as mínimas condições de higiene. 
E. Apesar de ser causada por uma tênia, apenas uma 
espécie é capaz de provocar a doença: a Taenia solium. A 
espécie Taenia saginata não provoca cisticercose. 
 
Das afirmações acima, uma está incorreta. Assinale a 
alternativa que corrige a informação errada. 
 
A) Em A, a acusação da mãe tem fundamento, uma vez 

que a transmissão de cisticercose é pela ingestão de 
carne com cisticercos da tênia. 

B) Em B, a tênia é classificada como um nematelminto. 
C) Em C, os cisticercos não são formas larvais, mas as 

formas adultas das tênias. 
D) Em D, o açougue não tem culpa pelo ocorrido pois a 

cisticercose não é transmitida através da ingestão de 
carne. 
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34) Durante o desenvolvimento e evolução dos animais, 
o surgimento das novidades evolutivas caracterizava 
o aperfeiçoamento das espécies, tornando-as 
diferentes entre si, havendo a necessidade de criar 
novos grupos para agrupá-las. 
Nesta questão, considere as principais novidades 
evolutivas que surgiram nos Filos animais, e associe 
as duas colunas corretamente. 

 
1. Tecidos verdadeiros. 
2. Presença de três folhetos embrionários. 
3. Apêndices articulados e exoesqueleto de quitina. 
4. Notocorda. 
5. Sistema circulatório. 
6. Sistema digestório completo. 
7. Deuterostomia. 
 
( ) Anelídeos 
( ) Cordados 
( ) Equinodermos 
( ) Cnidários 
( ) Nematelmintos 
( ) Platelmintos 
( ) Artrópodes 
 
A sequência dos números que completa os espaços e 
associa as duas colunas corretamente é: 
 
A) 6 – 4 – 7 – 1 – 5 – 2 – 3. 
B) 5 – 7 – 4 – 1 – 6 – 2 – 3. 
C) 5 – 4 – 7 – 2 – 6 – 1 – 3. 
D) 5 – 4 – 7 – 1 – 6 – 2 – 3. 
 

35) Os átomos são classificados em diferentes elementos 
químicos devido a características específicas 
relacionadas a 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36) Sobre as chuvas ácidas podemos afirmar que: 
 

I. São chuvas com elevado grau de acidez geradas 
pela reação entre o vapor d’água presente na 
atmosfera com poluentes inorgânicos, 
principalmente óxidos do enxofre e do 
nitrogênio, originados pela queima de 
combustíveis fósseis. 

II. É um fenômeno atmosférico provocado pelo uso 
intensivo de pesticidas e fungicidas, nas áreas 
com elevado índice de desenvolvimento agrícola. 

III. São chuvas cujas consequências se fazem sentir 
em diferentes áreas, independente dos locais 
onde existam as fontes emissores de poluentes, 
devido ao vento que leva a poluição para outras 
áreas. 

IV. É um fenômeno atmosférico que tem como 
consequências a destruição da vegetação, a 
acidificação de lagos e represas, a corrosão de 
monumentos históricos, entre outras. 

 
Estão corretas as afirmações: 
 
A) I e II, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
 

37) O diâmetro da Terra é de aproximadamente 13000 
quilômetros. Mas a vida se desenvolve no planeta 
dentro de uma faixa de espessura em torno de 17 ou 
18 quilômetros, chamada biosfera. Sobre a biosfera e 
seus níveis de organização não se pode afirmar que: 

 
A) A biodiversidade – termo usado para descrever o 

conjunto de espécies de seres vivos que povoam as 
várias regiões do planeta – fascina os seres humanos 
que valorizam a vida e tem noção da importância do 
conhecimento.  

B) Na natureza, um organismo subsiste de forma isolada, 
sem haver necessidade de relações com o ambiente 
que se encontram.  

C) A espécie pode ser definida como um grupo de 
organismos capazes de se cruzar originando 
descendentes férteis.  

D) Qualquer comunidade biológica depende, para sua 
sobrevivência, de fatores abióticos. 
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38) Sobre os biomas brasileiros pode se afirmar que: 
 
A) Caatinga - localiza-se Goiás, Mato Grosso, Minas 

Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí. É uma vegetação 
característica de clima semiárido, que apresenta 
chuvas escassas e irregulares.  

B) Mata das araucárias - localiza-se nos estados do 
Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco e Alagoas. Clima temperado, com chuvas 
regulares e estações relativamente bem definidas. 

C) Mata atlântica - localiza-se no sul do Brasil, entre os 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. Possui um clima quente e úmido.  

D) Cerrado - localiza-se nos estados de Goiás, Mato 
Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão e 
Piauí. O clima é semiúmido tropical, com uma estação 
seca e outra chuvosa. 

 

39) Em que fase os cromossomos atingem o estado 
máximo de condensação e a duplicação dos 
centrômeros permitindo a separação das cromátides 
– irmãs?  

 
A) Prófase. 
B) Metáfase. 
C) Anáfase. 
D) Telófase. 
 

40) O desenho a seguir representa um corte transversal 
de um cordato. As letras, A, B, C e D; representa 
respectivamente:  

 

 
 
A) Tubo neural, celoma, arquêntero, notocorda.  
B) Celoma, notocorda, tubo neural, intestino.  
C) Celoma, intestino, tubo neural, notocorda.  
D) Tubo neural, notocorda, intestino, celoma. 

 
 


