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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 35 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  Didática Geral; 21 a 35  

Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 
O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de número 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

CONTRA A MERA “TOLERÂNCIA” DAS DIFERENÇAS  

Renan Quinalha 

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. Não, não é preciso tolerar.  

“Tolerar”, segundo qualquer dicionário, significa algo como “suportar com indulgência”, ou seja, 

deixar passar com resignação, ainda que sem consentir expressamente com aquela conduta.  

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” um 

poder sobre “o que tolera”. Como se este dependesse do consentimento daquele para poder 

existir. “Quem tolera” acaba visto, ainda, como generoso e benevolente, por dar uma  “permissão” 

como se fosse um favor ou um ato de bondade extrema.  

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos 

padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente do desejo de estigmatizar 

o diferente e manter este às margens da cultura hegemônica, que traça a tênue linha divisória 

entre o normal e o anormal. 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco como virtude 

individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na tolerância, uma manifestação legítima e 

até necessária da igualdade moral básica entre os indivíduos, não é esse o seu sentido 

recorrente nos discursos da política.  

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade das 

instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um mundo 

marcado por graves desigualdades estruturais.  

Marcuse identificava dois t ipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso, a tolerância é 

vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade marcadamente injusta em 

suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso, ele trata da tolerância como uma 

disposição efetiva de construção de uma sociedade igualitária. Não é este, no entanto, o discurso 

mais recorrente da tolerância em nossos tempos.  

Assim, quando alguém lhe disser que é preciso “tolerar” a liberdade das mulheres, os direitos das 

pessoas LGBT, a busca por melhores condições de vida das pessoas pobres, as reivindicações 

por igualdade material das pessoas negras, dentre outros segmentos vulneráveis, simplesmente 

não problematize esse discurso.  

Admitir a existência do outro não significa aceitá-lo em sua particularidade como integrante da 

comunidade política. É preciso, ensina Axel Honneth, valorizar os laços mais profundos de 

reciprocidade e respeito pelas diferenças, o que só o reconhecimento, estágio superior da 

tolerância, pode ajudar a promover. 

Diversidade é um valor em si mesmo e não depende da concordância dos que ocupam posições 

de privilégios. Direitos e liberdades não se “toleram”. Devem ser respeitados e promovidos, por 

serem conquistas jurídicas e políticas antecedidas de muitas lutas.  

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas na 

verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de ninguém 

para existir. 

 

Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br>. Acesso em: 12 abr.  2016. [Adaptado] 

Glossário 

 Axel Honneth (1949): Filósofo e sociólogo alemão, é diretor do Institut für Sozialforschung, da 

Universidade de Frankfurt, instituição na qual surgiu a chamada Escola de Frankfurt.  

 Herbert Marcuse (1898-1979): Sociólogo e filósofo alemão, naturalizado norte-americano, pertenceu à 

Escola de Frankfurt.   
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é  

A) confrontar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância.  

B) caracterizar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância. 

C) justificar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

D) problematizar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

 

 

02. Em sua totalidade, o texto apresenta-se como 

A) injuntivo, uma vez que propõe orientações para o enfrentamento do discurso mais 
recorrente sobre a intolerância.  

B) explicativo, uma vez que justifica pontos de vista a respeito do discurso mais recorrente 
sobre a tolerância. 

C) argumentativo, uma vez que defende ponto de vista a respeito do discurso mais recorr ente 
sobre a tolerância. 

D) descritivo, uma vez que caracteriza o discurso mais recorrente a respeito da tolerância.  
 

 

03. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela -se a partir do 

A) título, sinalizada pela preposição “contra”, pelo adjetivo “mera” e pelas aspas.  

B) oitavo parágrafo, sinalizada pelo elemento coesivo “assim” e pela forma verbal imperativa 
“problematize”. 

C) primeiro parágrafo, sinalizada pela citação direta “É preciso tolerar a diversidade”.  

D) penúltimo parágrafo, sinalizada, explicitamente, pela conclusão, que se estende até o 
parágrafo final. 

 

 

04. Em conformidade com o gênero discursivo, a linguagem do texto apresenta -se tendente à 

A) conotação, à  implicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

B) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

C) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

D) conotação, à implicitude das informações e à variedade escrita em norma padrã o. 

 

 

05. Considere o parágrafo: 
 

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é 

diferente dos padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente 

do desejo de estigmatizar o diferente e manter este às margens da cultura 

hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal.  
 

Com o período anterior, o vocábulo destacado estabelece relação semântica de  

A) adição. 

B) contraposição. 

C) conclusão. 

D) explicação. 
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06. Considere o parágrafo: 
 

Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso (1º), 

a tolerância é vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade 

marcadamente injusta em suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso (2º), 

ele (3º) trata da tolerância como uma disposição efetiva de construção de uma sociedade 

igualitária. Não é este (4°), no entanto (5°), o discurso mais recorrente da tolerância em 

nossos tempos. 
 

Os elementos coesivos em destaque que retomam informação presente no período 

imediatamente anterior são 

A) o segundo e o quinto. 

B) o terceiro e o quinto. 

C) o primeiro e o quarto. 

D) o segundo e o quarto. 

 

 

07. Nos sétimo, oitavo e nono parágrafos, há citações do discurso alheio que se apresentam sob 

forma 

A) indireta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e endossam a perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

B) direta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e se contrapõem à perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

C) indireta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e endossam a perspectiva 
focada pelo autor do texto. 

D) direta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e  se contrapõem à 
perspectiva focada pelo autor do texto.  

 

 

08. Considere o parágrafo: 
 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco (1º) como 

virtude individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na  tolerância, uma 

manifestação legítima e até (2º) necessária da igualdade moral básica entre os 

indivíduos, não é esse o seu sentido recorrente nos discursos da política.  
 

Os vocábulos em destaque pertencem  

A) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

B) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

C) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  

D) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  
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09. Considere o período: 
 

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade 

das instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um 

mundo marcado por graves desigualdades estruturais.  
 

O pronome em destaque funciona como sujeito  

A) de oração subordinada, retoma o conjunto das informações presentes na oração principal 
e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações.  

B) da oração principal, retoma parte das informações presentes nas orações subordinadas e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

C) da oração principal, retoma o conjunto das informações presentes nas orações 
subordinadas e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações. 

D) de oração subordinada, retoma parte das informações presentes na oração principal e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

 

10. Considere os trechos:  
 

Trecho 1  

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. 
 

Trecho 2 

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” 

um poder sobre “o que tolera”.  
 

Trecho 3 

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas 

na verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de 

ninguém para existir. 
 

As aspas foram utilizadas, 

A) pela mesma razão, em todos trechos.  

B) por razões diferentes, em todos trechos.  

C) pela mesma razão, apenas nos dois primeiros trechos. 

D) por razões diferentes, apenas nos dois últimos trechos. 
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Didát ica  Ge ra l            11  a  20  
 

 

11. Apesar dos debates entre os especialistas da Didática acerca do seu objeto, do seu conteúdo 
e do seu status epistemológico, há alguns consensos, segundo o professor J.C. Libâneo, que 
garantem o balizamento dessa disciplina. Em relação a esses consensos, considere as 
seguintes afirmações de duas especialistas em Didática.  

 

I 
A Didática é um ramo da ciência pedagógica voltado, intencionalmente, para a 
formação do estudante, com finalidades educativas. 

II 
A Didática tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem, 
especificamente os nexos e as relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender.  

III 
A Didática é uma disciplina teórica que encara a prática de ensino como um processo 
neutro. 

IV 
A Didática tem como foco o estudo dos processos que explicam as aprendizagens 
dos estudantes em contexto escolar.  

 

Das afirmações, aquelas que representam posições consensuais sobre Didática são  

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) I e II.  
 
 
12. Toda Didática pressupõe uma concepção de sociedade, de escola, de educação e de ser 

humano. Em razão disso, a história da educação tem possibilitado relacionar a Didática a 
diferentes Tendências Pedagógicas. No quadro a seguir, há a caracterização de uma dessas 
Tendências. 

 

Visa ao aperfeiçoamento da ordem social vigente. O interesse da escola é produzir 
indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Os métodos de ensino estão 
pautados em procedimentos que assegurem a transmissão e a recepção de 
informações. O professor é o elo entre a verdade científica e o estudante.  

As características apresentadas no quadro correspondem à Tendência Pedagógica 

A) Liberal Renovada Progressivista.  

B) Liberal Renovada não Diretiva.  

C) Liberal Conservadora. 

D) Liberal Tecnicista. 
 
 
13. A organização didática para o ensino de um conteúdo, tomando como fundamento a Teoria 

da Aprendizagem Significativa de D. Ausubel, necessita considerar que  

A) a aprendizagem significativa é uma via eficiente para mudar as ideias prévias d os 
estudantes (mudança conceitual).  

B) o modelo de Ausubel dá ênfase à formação de habilidades cognitivas , o que não se 
adequa ao uso de aulas expositivas. 

C) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve levar os estudantes a se 
motivarem e a ter a disposição de relacionar a informação nova com suas estruturas 
cognitivas. 

D) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve promover a reestruturação 
cognitiva pela via da acomodação de informação, usando conflitos cognitivos.  
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14. Os conteúdos do currículo escolar podem ser organizados segundo diferentes perspectivas, 
como a disciplinar, a transdisciplinar, a interdisciplinar, a multidisciplinar e a metadisciplinar. 
No quadro a seguir, apresentam-se características de uma dessas perspectivas. 

 

Disciplinas utilizadas para o estudo de um tema específico, sem que sejam 
reveladas as relações entre elas. Especialistas autônomos e independentes são 
chamados a contribuir para a solução de um problema.  

Essa caracterização corresponde à perspectiva  

A) Multidisciplinar.    C) Metadisciplinar. 

B) Interdisciplinar.    D) Transdisciplinar. 

 
15. Em uma reunião pedagógica com professores iniciantes , foram discutidas as quatro ideias 

explicitadas no quadro a seguir, como parte de uma reflexão crítica sobre os métodos de 
ensino. 

 

Ideia I 
Os métodos de ensino são determinados pela relação objetivo – conteúdo e 
referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos de ensino.  

Ideia II 
Os métodos de ensino implicam uma sucessão planejada e sistematizada de 
ações, tanto do professor quanto dos estudantes.  

Ideia III Os métodos de ensino não requerem a utilização de meios ou recursos de ensino.  

Ideia IV 
Os métodos de trabalho em grupo têm por finalidade principal obter a 
competitividade dos alunos na realização de suas tarefas.  

 

Dentre essas ideias, as que se mostram coerentes com as perspectivas atuais da didática são  

A) II e IV.    C) I e II. 

B) I e III.   D) III e IV. 
 

 
16. O planejamento de ensino é uma das atividades profissionais mais relevantes dos 

professores. Planejar é um ato por meio do qual o professor estabelece uma série de 
decisões baseadas em diferentes conhecimentos profissionais. Dessa forma, no 
planejamento de ensino,  

A) o plano de aula tradicional está fundamentado no conceito de zona de desenvolvimento 
próximo como condição indispensável para se assimilar os novos conteúdos.  

B) os conteúdos conceituais são planejados com independência dos conteúdos 
procedimentais e dos ati tudinais. 

C) os planos de aula são elaborados como documentos fechados e complexos que não 
devem ser modificados de um ano para outro. 

D) os objetivos determinam a estrutura e o desenvolvimento do planejamento das atividades 
de ensino. 

 
17. Atualmente, a escola precisa desenvolver estratégias didáticas, considerando que os seus 

alunos nasceram e cresceram na sociedade da informação. Em relação a esses estudantes e 
ao uso das novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs), leia as afi rmações a 
seguir.   

 

I 
O uso das novas TICs, na sala de aula, limitam o papel educativo do professor na 

escola. 

II 
Os hipertextos e as possibilidades de múltiplas tarefas realizadas simultaneamente 

podem ser utilizados em sala de aula.  

III As novas TICs facilitam a interação social em espaços diversos de aprendizagem.  

IV 
A disponibilidade de recursos, como as lousas digitais, determinam os objetivos e os 

conteúdos das aulas. 
 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e III.    C) II e IV. 

B) I e IV.   D) II e III. 
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18. Para Perrenoud, cabe ao professor saber organizar e dirigir situações de aprendizagem 
construtivistas, o que corresponde a uma das atividades didáticas  desse profissional. As 
ideias a seguir dizem respeito a competências do professor para organizar e desenvolver 
suas atividades didáticas. 

 

Ideia I 
Considerar as concepções e as representações prévias dos estudantes, que 

podem facilitar ou obstaculizar as novas aprendizagens.  

Ideia II Combater e rechaçar os erros durante a aprendizagem. 

Ideia III 
Envolver os estudantes em atividades de pesquisas e em projetos de 

conhecimentos. 

Ideia IV Priorizar o desenvolvimento de exercícios de fixação baseados no condutismo.  
 

Considerando as orientações didáticas atuais, estão corretas as ideias 

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
 
19. Ao planejar suas aulas, uma professora decide organizar os conteúdos de um determinado 

tema e avaliá-los de forma processual. Nesse sentido, estabelece quatro decisões 
explicitadas a seguir. 

 

Decisão I 
Avaliar e outorgar pontuação a todas as atividades realizadas pelos 

estudantes durante a aprendizagem como questão de destaque.  

Decisão II 
Com os resultados das aprendizagens, durante o processo, fornecer as 

ajudas necessárias aos estudantes.  

Decisão III 

Anotar falas significativas, o desempenho e as dificuldades apresentadas 

pelos estudantes, em fichas de acompanhamento, para ter um perfil da 

aprendizagem da turma. 

Decisão IV 
Limitar a avaliação à apreciação sobre a aprendizagem conceitual dos 

estudantes. 
 

Das decisões explicitadas, as que se mostram coerentes com as propostas de avaliação 
processual são 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 

 
20. Leia o trecho reproduzido a seguir.  
 

Escolher livros é escolher recursos de opção ao processo de ensino -aprendizagem, é 
escolher conhecimento e valores (porque em todo conhecimento existem valores  e 
intenções) que substanciam esse processo. É este o conceito que fundamenta a 
orientação supervisora das decisões dos professores sobre os livros a serem adotados.  

Range! . M. Supervisão: do Sonho à ação - uma prática em transformação. In Naura Syria Carrapeto Ferreira 
(org). Supervisão Educacional para uma escola de qualidade em formação  4ª edição:  São Paulo: Cortez 
Editora. 2003, p, 69 - 96. f 

 

Para decidir qual livro didático adotar, o professor deve 

A) escolher um livro que valorize o pensamento convergente, uma vez que isso facilita  a 
aprendizagem criativa. 

B) escolher um livro melhor ilustrado, uma vez que isso é o que determina a compreensão 
dos estudantes. 

C) considerar os pré-requisitos dos componentes curriculares anteriores. 

D) considerar o Projeto Político Pedagógico da escola.  
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         21  a  35  
 

 

21. O método científico é um conjunto de ações, procedimentos e atividades sistemáticas que 
permitem o ordenamento e alcance de um objetivo no processo de construção do 
conhecimento nas ciências naturais. Esse método compreende, dentre algumas de suas 
fases, a elaboração de hipóteses. Sobre a hipótese e sua função, é correto afirmar que  

A) a hipótese deve ser formulada a partir de uma pergunta clara e que tenha como base 
valores morais. 

B) a hipótese deve ser formulada a partir de uma pergunta clara, objetiva e que tenha como 
base elementos que a sustente.  

C) a hipótese implica a não necessidade de demonstração a partir da metodologia e da 
pesquisa. 

D) a hipótese, por si só, é responsável por determinar todas as demais etapas do método 
científico. 

 

22. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, apareceram os primeiros sinais do início de vida : AS 

CÉLULAS.  De acordo com a hipótese do cientista russo Aleksander Oparin (1894-1980 dC), a 
atmosfera primitiva não apresentava oxigênio, e a terra era coberta por mares primitivos 
cheios de moléculas orgânicas e inorgânicas. Essas moléculas se agrupavam naturalmente 
formando um número cada vez maior de itens e compostos. Acredita -se que, em um dado 
momento, moléculas de lipídios existentes no caldo primordial englobaram moléculas de 
ácidos nucleicos e assim surgiram as primeiras células.  

Levando em conta a ausência de oxigênio na atmosfera e o caldo primordial, as primeiras 
células eram 

A) anaeróbicas, heterotróficas e procarióticas.  

B) aeróbicas, autotróficas e procarióticas.  

C) aeróbicas, heterotróficas e eucarióticas.  

D) anaeróbicas, autotróficas e eucarióticas.  
 
23. A poesia “Vegetação de Infância”, de autoria de Nuno Júdice, transcrita a seguir, traz 

elementos que representam componentes do ecossistema bem como ilustram a relação 
existente entre eles. 
 

 

Onde está a antiga nogueira1 cujas raízes entravam pela água? 

Sei que os seus ramos se partiam de cada vez que o ribeiro2 enchia; 

que as folhas se espalhavam pelo tanque, antes de se afundarem,  

formando um lodo em que os pés escorregavam; 

que o barulho das rãs3 ecoava na sua copa, 

enquanto a noite se agitava com o vento4 frio que trazia o outono. 

Mas de nada me serve este conhecimento,agora que nada me diz se a nogueira existe, ainda,  

nessa margem onde me sentei, ouvindo as rãs e o vento, 

sem que me apercebesse do trabalho do tempo no fundo das raízes. 

Ou antes: o que ele me dá é uma inquietação áspera  

como o sabor das nozes que se colhiam dessa árvore5. 

Atiro-as para o armazém da memória onde as sombras se acumulam; 

E dentro nessa árvore, como se fosse uma casa,  

ou como se as suas ramagens se abrissem num bater de asas impotentes para o vôo.  
 

 

Considerando os termos numerados na poesia e seus respectivos contextos, é correto afirmar 
que 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem, respectivamente, a:  

A) fator biótico; ecossistema terrestre; produtor; fator abiótico e  produtor .  

B) fator biótico; ecossistema aquático; consumidor; fator abiótico e produtor . 

C) fator abiótico; ecossistema aquático; consumidor; fator biótico e produtor . 

D) fator abiótico; ecossistema aquático; consumidor; fator biótico e consumidor . 
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24. Considere o trecho. "Como geralmente acontecia de manhã, comecei a trabalhar no 
laboratório de Cavendish, da Universidade de Cambridge, antes de Francis Crick no dia 28 de 
fevereiro de 1953. Eu tinha bons motivos para levantar cedo. Sabia que estávamos perto  – 
embora não imaginasse o quanto – de decifrar a estrutura de uma molécula quase 
desconhecida na época (...). Mas essa não era uma molécula qualquer: ela continha a chave 
da natureza das coisas vivas (...). Se decifrássemos sua estrutura tridimensional, a  
arquitetura da molécula, teríamos um vislumbre do que Crick – entre sério e brincalhão – 
chamava de “o segredo da vida”.  

(WATSON, J., BERRY, A. O segredo da vida. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2005 )  

Esse trecho foi adaptado do livro de James D. Watson e refere-se à descoberta de uma 
molécula que detém o segredo da vida. A molécula referida é  

A) o RNA, ácido ribonucléico, que se localiza no núcleo da célula e contém, em sua 
composição, as bases nitrogenadas A, T, G e C que formam pares entre si at ravés de 
pontes de hidrogênio. 

B) o DNA, ácido desoxirribonucléico, que se localiza no citoplasma da célula, e contém, em 
sua estrutura helicoidal, nucleotídeos que se arranjam em um cadeia simples de hélice 
única. 

C) o RNA, ácido ribonucléico, que se localiza no citoplasma da célula e cujos nucleotídeos 
em sua dupla hélice mantêm-se pareados internamente por pontes de hidrogênio. 

D) o DNA, ácido desoxirribonucléico, que se localiza no núcleo da célula e contém 
nucleotídeos que se arranjam em duas cadeias complementares e antiparalelas formando 
uma dupla hélice. 

 
 
25. As Tecnologias de Informação e Comunicação consistem em quaisquer formas de transmissão 

de informações e correspondem a todas as tecnologias que interferem e mediam os processos 
informacionais e comunicativos dos seres. Dentre elas, o celular apresenta-se como um dos 
aparelhos mais utilizados na transmissão de informações entre pessoas, porém sua utilização 
ou descarte impróprio causa danos ao meio ambiente e às pessoas. Um prejuízo causado ao 
ambiente límnico resultante do descarte inadequado do aparelho celular é  

A) a contaminação da água por metais pesados como lítio, chumbo e níquel.  

B) o surgimento da mancha branca em corais, devido à deposição de mercúrio.  

C) a morte de peixes, algas e plantas por radiação eletromagnética.  

D) o acúmulo de amônia levando a alterações no ciclo de nitrogênio.  
 
 
26. O terrário constitui experimento interessante, uma vez que representa um ecossistema 

reduzido do ambiente terrestre, no qual podem ser observados diversos conceitos sobre a 
estrutura da Terra e a manutenção da vida, tais como aspectos referentes ao solo, ar, 
vegetação, animais e suas relações ecológicas.  

Sobre os elementos do terrário como um ecossistema é correto afirmar: 

A) o ar, no terrário, apresenta as mesmas propriedades do ar atmosférico, tais como 
expansibilidade, elasticidade e compressibilidade e, portanto, sua presença também pode 
ser comprovada visualmente. 

B) o ar presente no terrário fechado e mantido sob a luz do sol apresenta os níveis de 
oxigênio adequados para a sobrevivência dos seres, como resultado da fotossíntese 
realizada pelas plantas. 

C) o solo arenoso do terrário apresenta elevada fertilidade devido à alta concentração de 
matéria orgânica, sendo, portanto, fundamental para a sobrevivência das plantas nesse 
ambiente. 

D) o solo no terrário, assim como na crosta terrestre, é formado exclusivamente por 
sedimentos de areia, calcário, argila, e matéria orgânica oriunda da decomposição de 
animais e plantas. 
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27. A grande variedade dos seres existentes levou ao desenvolvimento de um sistema que 
proporcionasse a organização e a compreensão dessa diversidade, resultando, assim, na 
divisão em Reinos de acordo com suas características.   

Sobre os Reinos, é correto afirmar: 

A) o Reino Monera é constituído de protozoários que podem apresentar hábito de vida livre, 
ser parasitas ou associados a outros organismos, e distribuídos em diversos ambientes 
como rios, mares, pântanos e poças de origem vulcânica. 

B) o Reino das Plantas é constituído por uma diversidade de seres vivos, os quais podem ser 
classificados cientificamente de acordo com a presença ou ausência de tecidos 
condutores, de sementes e de frutos.  

C) o Reino Fungi, representado pelas leveduras, cogumelos e musgos, possui papel 
importante na reciclagem de nutrientes no ambiente e seus elementos são caracterizados 
pela presença de uma parede celular externa à membrana plasmática.  

D) o Reino Animal é constituído por seres com células formadas de membrana celular, núcleo 
e citoplasma, enquanto que, nas Plantas, verifica-se também uma parede celular 
localizada internamente à membrana celular.  

 
 
28. A puberdade marca o início da maturidade sexual, sendo um momento importa nte de 

mudanças físicas e hormonais.  Assim, é nessa época que os órgãos sexuais começam a 
amadurecer e tornam-se aptos a realizar suas funções.  

   Sobre o sistema reprodutor humano, é correto afirmar:  

A) os hormônios gonadotróficos, FSH e LH, produzidos pela glândula suprarrenal, e os 
hormônios gonadais, estrógeno e progesterona, estão envolvidos com o ciclo menstrual.  

B) o aparelho reprodutor feminino é constituído por ovários, tubas uterinas, útero, cana l 
vaginal, uretra, vestíbulo da vagina, genitália externa e glândulas mamárias.  

C) as gônadas masculinas, os testículos, e as femininas, os ovários, têm como funções a 
produção de gametas e de hormônios sexuais.  

D) o concepto implanta-se no útero, no entanto, é possível que a nidação ocorra na tuba 
uterina ou na cavidade abdominal, podendo ser viável em ambas as situações.  

 
 
29. O efeito estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação 

infravermelha (percebida como calor) emitida pela superfície terrestre é absorvida por 
determinados gases presentes na atmosfera, os chamados gases do efeito estufa, tais como 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). Sobre essas moléculas, é 
correto afirmar que 

A) o dióxido de carbono é naturalmente decomposto sob a terra como parte do ciclo do 
metacarbono e advindo da ação do homem pela utilização de fertilizantes.  

B) o metano é originado naturalmente nos oceanos com parte do ciclo do metano advindo da 
ação do homem na produção de petróleo e na pecuária.  

C) o dióxido de carbono é originado naturalmente nos oceanos e pela decomposição vegetal, 
como parte do ciclo do carbono, além de advir da ação do homem na queima de 
combustíveis fósseis. 

D) o óxido nitroso é originado naturalmente pela decomposição vegetal no cic lo do nitrogênio 
e advindo da ação do homem pela combustão do petróleo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_infravermelha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_infravermelha
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_do_efeito_estufa


Prefeitura Municipal de Ceará Mirim  Concurso Público 2016  Professor de Ciências Biológicas       11 

 
30. Um dos eventos fisiológicos importantes para a saúde humana é o processo de alimentação 

adequada, sendo a ingestão dos alimentos, sua digestão e a absorção dos produtos 
resultantes realizados por um conjunto de órgãos que constituem o sistema digestório.  

Sobre a organização e funcionamento do sistema digestório, é correto afirmar:  

A) o intestino grosso tem como principal função a absorção de moléculas de nutrientes, já 
transformadas quimicamente pelas enzimas. 

B) a digestão de proteínas que ocorre por meio da bile resulta da ação de enzimas digestivas 
produzidas pelo fígado e armazenadas na vesícula biliar.  

C) o pâncreas é uma glândula exócrina que tem como função a liberação de proteases e 
lipases para digestão, respectivamente, de amido e lipídios.  

D) a digestão dos alimentos inicia-se ainda na boca pela ação da amilase salivar, um tipo de 
carboidrase produzida pelas glândulas salivares.  

 
 
31. Entende-se por Reprodução Assistida (RA) o conjunto de técnicas laboratoriais que visa obter 

uma gestação, substituindo ou facilitando uma etapa deficiente no processo reprodutivo.  
Dentre os procedimentos que permitem facilitar o encontro entre os gametas masculino e 
feminino, tem-se a técnica de deposição de espermatozoides diretamente na cavidade uterina 
da mulher. 

Esse procedimento é denominado 

A) Injeção intra-citoplasmática de espermatozoides.  

B) Fertilização in vitro. 

C) Espermograma. 

D) Inseminação Artificial. 
 
 
32. O Pilosocereus polygonus, popularmente conhecido por Xique Xique, é uma planta com 

distribuição muito comum no Nordeste do Brasil. No Estado do Rio Grande do Norte,  é muito 
utilizada para alimentação animal em períodos de seca.  Levando em conta que a espécie 
desenvolveu adaptações necessárias à sua sobrevivência em um ambiente extremam ente 
árido e quente, analise as seguintes afirmativas:  

 

I 
São cactáceas que perderam suas folhas para diminuir a evaporação de água e 
aumentar sua transpiração. 

II 
Trata-se de uma planta xerófita que desenvolveu um caule suculento capaz de 
armazenar grande quantidade de água 

III 
Seus frutos, quando maduros, apresentam coloração avermelhada e muitas 
sementes, o que atrai pássaros e outros animais necessários à propagação da 
espécie. 

IV 
Apresentam raízes respiratórias que, por meio de poros, aumentam a captação de 
oxigênio. 

Sobre o Pilosocereus polygonus, estão corretas as afirmativas 

A) I e IV.    

B) II e III. 

C) I e II. 

D) III e IV. 
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33. A poluição do ar causa diversos impactos ao meio ambiente, como chuvas ácidas, efeito 
estufa, escurecimento da atmosfera, diminuição da camada de ozônio. Há também impactos à 
saúde humana. Os maiores produtores dos poluentes do ar são os meios de transportes, 
fábricas e usinas. 

 Analise as causas e efeitos da poluição do ar nos seguintes sistemas orgânicos: 
 

I 
no Sistema Respiratório, micropartículas podem causar irritação das vias aéreas e 
destruição de alvéolos pulmonares.  

II no Sistema Digestório, gases tóxicos como arsênio provocam irritação da laringe.  

III 
no Sistema Circulatório, a ação dos poluentes no sangue leva a danos nos vasos 
sanguíneos 

IV 
no Sistema Nervoso, o efeito de micropartículas no encéfalo leva ao aumento da 
substância cinzenta. 

Estão corretas as relações apresentadas nos itens  

A) I e III. 

B) II e IV. 

C) I e II. 

D) III e IV. 
 
 
34. A mitocôndria é uma organela celular que produz energia necessária à promoção de diversas 

atividades vitais. O número de mitocôndrias em cada célula pode variar de acordo com a 
necessidade de consumo de energia. Células renais costumam ter muitas mitocôndrias para 
promover o transporte ativo durante a reabsorção de certas substâncias que saem do capilar 
glomerular. Um número expressivo de mitocôndrias também poderá ser evidenciado em  

A) hemácias sanguíneas. 

B) células musculares cardíacas. 

C) células alveolares pulmonares. 

D) queratinócitos da pele. 
 
 
35. No Brasil, as infecções por helmintos transmitidos pelo solo, denominados geo -helmintoses, 

constituem um grave problema de saúde pública, principalmente por estarem associadas à 
anemia, diarréia e má nutrição, ocasionando transtornos físicos, psicosomáticos e de 
desenvolvimento social em crianças em idade escolar e adolescentes. Nos humanos, h á dois 
modos de transmissão das formas biológicas dos geo-helmintos (1) pela ingestão dos ovos 
do parasita ou (2) pela penetração da forma larval através da pele. As formas de transmissão 
(1) e (2) correspondem, respectivamente, aos geo-helmintos: 

A) Amarelão (Necator americanus) e esquistossomo (Schistossoma mansoni).  

B) Lombriga (Ascaris lumbricoides) e oxiurus (Enterobius vermiculares).  

C) Lombriga (Ascaris lumbricoides) e amarelão (Necator americanus). 

D) Esquistossomo (Schistossoma mansoni) e oxiurus (Enterobius vermiculares).  
 
 
 

 


