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

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- 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. 
03- 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.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis,, MP3, Ipod, Ipad 
e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início 
da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 12 de março de 2018 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES ALMEIDA-MA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo: Professor Nível II – Biologia/Ciências 
 

 

 
 

(Localidades: Sede/ Polo I/ Polo II B/ Polo III A) 

 
 

 

Data da Prova:  
11 de março de 2018 

 

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

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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A maior parte dos funcionários da Pormade, uma fábrica de portas em União da Vitória, 1 

no Paraná, vai e volta do trabalho de bicicleta. Cerca de 80% deles pedalam até a empresa, mas a 2 

maioria não conseguia manter a bicicleta em boas condições. "Percebemos que os funcionários 3 

tinham dificuldade de mandá-las para o conserto", diz Hermine Luiza Schreiner, diretora de 4 

Recursos Humanos da Pormade. A empresa investiu então num benefício pouco comum para os 5 

funcionários. Em vez de distribuir talões de vale-transporte, que seriam pouco usados, a Pormade 6 

fechou um convênio com uma oficina que retira as bicicletas na empresa, no começo do 7 

expediente, e as devolve consertadas na hora do almoço. Foi um sucesso. "Agora os funcionários 8 

estão comprando muitas motos. Estamos pensando em fazer convênio com uma mecânica", diz 9 

Hermine. 10 

Parece um benefício estranho? Sim, mas apenas porque os pacotes de benefícios que as 11 

empresas oferecem aos funcionários variam muito pouco. 12 

Normalmente se restringem a três itens. Um é o plano de saúde, que as empresas 13 

fornecem como forma de prevenir a perda de horas de trabalho de funcionários doentes. Os outros 14 

benefícios mais comuns são os obrigatórios por lei: tíquetes para alimentação e vales-transporte. 15 

Executivos costumam receber pacotes mais caros, que incluem carros e telefones celulares pagos 16 

pela empresa. Mas ideias que ajudam a diferenciar uma empresa de suas concorrentes são raras. 17 

Quando aparecem, fazem com que o benefício cumpra de fato seu objetivo: aumentar a satisfação 18 

da equipe e ajudar a reter talentos. 19 

A Pormade acertou porque soube identificar um benefício que de fato faz diferença para 20 

seus funcionários. Não precisou de pesquisas de clima. Bastou observar a equipe. Isso foi um dos 21 

principais fatores para que ela figurasse na lista das 100 Melhores Empresas para Trabalhar no 22 

Brasil, feita pelo instituto Great Place to Work. 23 

As melhores soluções para benefícios sempre levam em conta o público a ser atingido. 24 

Na Microsoft, outra empresa que constava da lista das melhores para trabalhar, ninguém vai 25 

trabalhar de bicicleta. Todos os seus 450 funcionários têm estacionamento grátis para seus carros 26 

na garagem do conjunto de prédios onde a empresa funciona, em São Paulo. O benefício vale pelo 27 

menos R$ 250 por mês, segundo a empresa. É questão de segurança. Todos levam para casa laptops 28 

e celulares fornecidos pela empresa. Se tivessem de sair do prédio correriam risco de assalto. 29 

Uma tendência atual é dar a cada integrante da equipe a opção de montar o próprio 30 

pacote de benefícios. 31 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

FORA DO PADRÃO 
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01) De acordo com o texto, as empresas, atualmente  

 

A) investem em benefícios para os funcionários porque, 

por um lado, são obrigadas por lei e, por outro, desviam 

a atenção do trabalhador de outros focos, com 

reivindicações de aumento salarial, por exemplo.  

B) têm como principal objetivo deixar os funcionários 

menos tensos, pois sabem que a eficácia de uma 

empresa está diretamente relacionada com os 

benefícios por eles recebidos. 

C) estão preocupadas em ajudar seus funcionários a atingir 

seu pleno potencial, razão por que tentam facilitar-lhes 

a vida. 

D) procuram destacar-se em relação às suas concorrentes 

até nos benefícios que oferecem a seus funcionários. 

 

02) Uma ideia que pode ser inferida da leitura do texto está 

indicada na alternativa 

 

A) Um bom pacote de benefícios é aquele que dá ao 

funcionário aquilo que realmente lhe interessa. 

B) Uma mudança no pacote de benefícios pode significar, 

muitas vezes, a acomodação do trabalhador na 

organização. 

C) A satisfação dos clientes deixou de ser a prioridade 

maior do setor produtivo, que se voltou para o 

investimento no potencial humano de que dispõe.  

D) A relação existente entre uma organização empresarial 

e seus funcionários pressupõe, antes de tudo, o 

atendimento de todos os anseios destes últimos para 

que não se perca a qualidade do produto final. 

 

03) A relação existente entre o título do texto e o 

desenvolvimento do assunto de que ele trata está 

devidamente indicada em 

 

A) A existência de pacotes de benefícios para funcionários, 

nas empresas, atrela o título ao desenvolvimento texto. 

B) O desenvolvimento do texto justifica o título porque 

mostra que as instituições empresariais em sua 

totalidade não estão mais preocupadas apenas com 

lucros. 

C) A correspondência entre o título e o desenvolvimento 

do texto reside na diferenciação entre benefícios dados 

a executivos e os recebidos pelo restante d 

funcionários. 

D) O título do texto se justifica pela criatividade de 

algumas empresas em atender à necessidade dos 

funcionários desviando-se do padrão existente em 

relação ao pacote de benefícios a eles concedidos. 

 

04) O uso do recurso linguístico na construção de sentido 

desse texto está corretamente explicado na alternativa 

 

A) O percentual "80%", em "Cerca de 80% deles" (L.2), 

referenda a ideia já expressa pelo termo partitivo "A 

maior parte de", em "A maior parte dos funcionários da 

Pormade" (L.1). 

B) O emprego da forma verbal "Percebemos", em 

"Percebemos que os funcionários" (L.3), enfatiza uma 

ação habitual no passado. 

C) A preposição "com", em "fazem com que o benefício 

cumpra" (L.18), é indispensável nas construções frasais 

com o verbo fazer. 

D) A conjunção "Se", em "Se tivessem de sair do prédio" 

(L.29), estabelece com a oração a que se liga uma 

relação de causa. 

 

05) No texto, o pronome 

 

A) "se", em "Normalmente se restringem a três itens." 

(L.13), é marca de indeterminação do sujeito. 

B) "os", em "Os outros benefícios mais comuns são os 

obrigatórios por lei" (L.14/15), pode ser substituído por 

esses, sem prejuízo de qualquer natureza. 

C) "ninguém", em "ninguém vai trabalhar de bicicleta." 

(L.25/26), exprime negação além de indefinição. 

D) "Todos", em "Todos levam para casa laptops e celulares" 

(L.28/29), denota parcialidade. 

 

06) Possuem diferentes regências as formas verbais 

 

A) "vai" (L.2) e "diz" (L.4). 

B) "Percebemos" (L.3) e "retira" (L.7). 

C) "estão comprando" (L.9) e "Estamos pensando (L.9). 

D) "costumam receber" (L.16) e "soube identificar (L.20). 

 

07) A alternativa em que a pausa, marcada pela pontuação, 

inicia outra sequência temporal na estrutura da 

narrativa, é a 
 

A) "Cerca de 80% deles pedalam até a empresa, mas a 

maioria não conseguia manter a bicicleta em boas 

condições." (L.2/3). 

B) "Parece um benefício estranho? Sim, mas apenas 

porque os pacotes de benefícios que as empresas 

oferecem aos funcionários variam muito pouco (L.11). 

C) "Executivos costumam receber pacotes mais caros, que 

incluem carros e telefones celulares pagos pela  

empresa." (L.16/17). 

D) "Quando aparecem, fazem com que o benefício cumpra 

de fato seu objetivo" (L.18). 
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08) Analise as seguintes orações, considerando os contextos 

em que estão inseridas: 

 

I. "que os funcionários tinham dificuldade" (L.3/4). 

II. "que seriam pouco usados" (L.6) 

 

Sobre elas, pode-se afirmar: 

 

A) Possuem valor restritivo. 

B) Equivalem a um substantivo. 

C) Exercem função de complemento do verbo. 

D) Estabelecem diferentes relações com a oração que 

antecede cada uma delas. 

 

09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é  

verdadeiro o que se afirma em 

 

A) O vocábulo “pouco” (L.5) modifica o substantivo 

“benefício” (L.5), expressando intensidade. 

B) Na frase “A maior parte dos funcionários da Pormade, 

uma fábrica de portas em União da Vitória, no Paraná, 

vai e volta do trabalho de bicicleta.” (L.1/2),  pode o 

verbo, facultativamente, ficar no singular ou ir para o 

plural. 

C) A expressão “de benefícios” é paciente da ação nominal. 

D) A declaração “A maior parte dos funcionários da 

Pormade, uma fábrica de portas em União da Vitória, 

[...]” apresenta entre vírgulas uma expressão restritiva. 

 

10) Tem função sintática adverbial o termo transcrito em 

 

A) “apenas” (L. 11). 

B) “estranho” (L.11). 

C) “sempre” (L.24). 

D) “de assalto” (L.29). 

 

11)  Observando a aplicação das regras normativas de 

regência, observa-se a ocorrência de erro na frase da 

alternativa 

 

A) “A empresa investiu então num benefício pouco 

comum para os funcionários.” (L.5/6). 

B) “Executivos costumam receber pacotes mais caros,” 

(L.16). 

C) “A maior parte dos funcionários da Pormade [...] vai e 

volta do trabalho de bicicleta.” (L.1/2). 

D) “Todos os seus 450 funcionários têm estacionamento 

grátis...” (L.26). 

12) Na oração “Cerca de 80% deles pedalam até a empresa,” 

(L.2), no contexto em que se insere, é correto o que se 

afirma sobre o vocábulo “até” na alternativa 

 

A) Trata-se de uma partícula de realce que pode ser 

retirado da frase sem prejuízo para a oração. 

B) Desempenha papel morfológico prepositivo, 

expressando limite. 

C) Apresenta-se com o mesmo valor morfológico de 

“porque” (L.20). 

D) Pode ser substituído pela preposição “para” sem 

prejuízo quanto ao sentido da frase.  

 

13) Na oração "Agora os funcionários estão comprando 

muitas motos.” (L.8/9), a expressão verbal destacada 

indica uma ação 

A) Contínua no presente 

B) Habitual no passado. 

C) Provável no futuro. 

D) Concluída no presente. 

 

14) Sobre o período “Bastou observar a equipe.” (L.21), é 

correto afirmar 

 

A) É composto por duas orações coordenadas. 

B) Trata-se de um período simples formado por uma 

locução verbal. 

C) A forma verbal “bastou” possui sujeito elíptico. 

D) A expressão “observar a equipe”  tem função subjetiva. 

 

15) Identifique, nos fragmentos transcritos, os termos em 

negrito que exercem a função de agente da ação verbal. 

 

I. “A empresa investiu então num benefício pouco 

comum” (L.5) 

II. “Os outros benefícios mais comuns são os obrigatórios 

por lei” (L.14/15). 

III.  “Agora os funcionários estão comprando muitas 

motos.” (L.8/9). 

IV. “...ideias [...] são raras.” (L.17). 

V. “...ela figurasse na lista das 100 Melhores Empresas” 

(L.22). 

 

A) I e II. 

B) II e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, III e V. 
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16) No âmbito da Gestão Educacional de uma comunidade 

escolar, a existência do acompanhamento e avaliação do 

Plano Municipal de Educação (PME) constitui um 

indicador do seguinte cenário educacional: 

 

A) Variedade das estratégias e dos recursos de ensino-

aprendizagem. 

B) Incentivo à autonomia e ao trabalho coletivo. 

C) Gestão democrática: articulação e desenvolvimento dos 

sistemas ou redes de ensino. 

D) Proposta pedagógica definida e conhecida por todos. 

 

17) Considerando o atual panorama da educação brasileira, 

leia e analise o fragmento abaixo: 

 

45% DOS DIRETORES DA REDE PÚBLICA CHEGAM AO 

CARGO POR INDICAÇÃO 

Quase metade dos diretores das escolas públicas do país 

foram escolhidos apenas por indicação, em geral por 

políticos, sem critérios objetivos. 

Esses dirigentes indicados tendem a possuir pior formação e 

menos experiência no ensino do que os selecionados por 

concurso ou eleição. 

Os dados foram tabulados pela Folha a partir das respostas de 

55 mil diretores a um questionário aplicado em 2015 pelo 

Ministério da Educação. É a base mais completa para 

entender o perfil desses profissionais. 

Pouco mais de 45% deles afirmaram ter chegado ao posto só 

por indicação. 

Entre esses, 23% disseram não ter feito pós-graduação. Entre 

o grupo que chegou ao cargo de outras formas, esse número 

cai para 13%. 

Os diretores indicados tendem a ter menos experiência como 

gestores: só 13% deles disseram exercer função de direção há 

mais de 11 anos, contra 25% dos demais. 

(...)           Disponível em http://www1.folha.uol.com.br, 

publicado em 30/09/2017 (texto adaptado) 

 

Considerando o artigo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– LDB 9.394/1996, o fragmento acima é inconveniente 

(contrário) ao seguinte princípio que rege o ensino no Brasil: 

 

A) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber. 

B) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

C) Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei 

e da legislação dos sistemas de ensino. 

D) Piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública. 

 

 

 

 

 

18) Para desenvolvimento da escola é importante que a equipe 

escolar se reúna para revisar o currículo a partir da 

avaliação, do monitoramento e da prática de cada 

Professor.  No contexto do “ensino e aprendizagem” essa 

caracterização pode ser corretamente associada ao 

seguinte requisito: 

 

A) Currículo organizado e articulado. 

B) Disponibilidade e utilização de recursos didático-

pedagógicos. 

C) Deveres de casa frequentes e consistentes. 

D) Presença efetiva do diretor. 

 

19) Para desenvolvimento da escola é importante que haja 

evidências de que todas as metas estabelecidas nos planos 

de ação da escola sejam integralmente cumpridas. No 

contexto dos “resultados escolares” essa caracterização 

pode ser corretamente associada ao seguinte requisito: 

 

A) Comunicação frequente entre corpo docente e pais. 

B) Disponibilidade e utilização de recursos didático-

pedagógicos. 

C) Altas expectativas em relação à aprendizagem dos alunos. 

D) Desempenho geral da escola. 

 

20) A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, 

em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep/MEC). E, acerca da Prova Brasil é adequado afirmar 

que: 

 

A) De caráter anual, a Prova Brasil é aplicada apenas nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, mais precisamente 

nos quartos e quinto ano. 

B) Nestas avaliações, nos testes aplicados na quarta e oitava 

séries (quinto e nono anos) do ensino fundamental, os 

estudantes respondem a itens (questões) de língua 

portuguesa, com foco em leitura, e matemática, com foco 

na resolução de problemas. 

C) As médias de desempenho nessas avaliações subsidiam 

diretamente o cálculo do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) juntamente ao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, em escala de Censo Demográfico. 

D) Nestas avaliações, professores e diretores das turmas e 

escolas avaliadas respondem a itens (questões) de língua 

portuguesa, raciocínio lógico matemático e conhecimento 

pedagógicos específicos da disciplina em que atua. 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                             QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) Um dos fatores determinantes para o aumento do efeito 

estufa é o grande aumento das emissões de CO². Sobre 

o efeito estufa podemos afirmar, EXCETO:  

 

A) O CO² junto a outros gases intensifica a conservação da 

radiação solar refletida pela superfície terrestre, o que, 

por sua vez, seria responsável pela elevação média das 

temperaturas. 

B) O CO² junto a outros gases intensifica a dispersão dos 

raios solares antes que eles alcancem a superfície. 

C) O efeito estufa tem como finalidade impedir que a 

Terra esfrie demais. 

D) Em razão de os gases se acumularem na atmosfera, a 

irradiação de calor da superfície fica retida na 

atmosfera e o calor não é lançado para o espaço. 

 

22) A agricultura intensiva utiliza diversos tipos 

de insumos para otimizar a produção e aumentar a 

produtividade. Devido a isto, há uma 

intensa mecanização de todas as etapas do processo 

produtivo, com o uso de fertilizantes químicos e 

agrotóxicos. São impactos ambientais causados ao solo 

pela agricultura intensiva, EXCETO: 

 

A) Erosão. 

B) Desmatamento. 

C) Esgotamento dos solos. 

D) Eutrofização. 

 

23) " 2018 vai começar com tudo para quem é aficcionado 

por eventos astronômicos. Na noite do dia 1º de janeiro 

acontece a primeira e maior superlua do ano, a 

segunda da "trilogia da superlua", como batizou 

a NASA. A primeira aconteceu no último dia 3 de 

dezembro. A próxima será no dia 31 de 

janeiro." Revista Galileu -  27/12/2017  

 

A superlua ocorre devida: 

 

A) A proximidade da lua com a Terra que é maior devido 

ao seu movimento de rotação. 

B) A Lua estar cheia e em seu ponto mais perto na órbita 

ao redor da Terra, período conhecido como perigeu. 

C) A Proximidade da lua na órbita ao redor da Terra 

devido à gravidade, período conhecido como apogeu. 

D) A sua orbita elíptica que deixa a lua mais próxima da 

Terra no período em que está cheia.  

 

 

 

 

 

24) Analise as seguintes afirmativas sobre os animais 

invertebrados: 
 

I. A maioria tem simetria bilateral, ou seja, duas metades 

do corpo simétricas, com exceção dos equinodermos 

que possuem simetria radial (vários planos 

longitudinais a partir do centro do corpo) e das 

esponjas, que não possuem nenhuma simetria. 

II. Esponjas-do-mar, lombriga, gafanhotos e lagostas são 

exemplos de animais invertebrados. 

III. Os invertebrados constituem um grupo com vários 

filos, enquanto os vertebrados são todos agrupados no 

Filo Chordata. O nome invertebrados é uma forma de 

diferenciá-los dos vertebrados, devido à ausência de 

vértebras. 

IV. Os artrópodes são um filo pertencente ao grupo dos 

invertebrados e agrupa animais com apêndices 

articulados e exoesqueleto de quitina, sendo o filo com 

maior quantidade de espécies existentes no mundo 

animal. 
 

Estão CORRETAS as seguintes afirmativas: 

 

A) I, II, III e IV 

B) II, III e IV 

C) I, II e IV 

D) I, II e III 

 

25) Analise a seguinte imagem: 

 

 
Imagem: pt-br.protistaeplantae.wikia.com ADAPTADA 

 

A estrutura apontada pela seta é chamada de: 
 

A) Folíolo 

B) Radícula 

C) Cotilédone 

D) Pecíolo 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 

https://moon.nasa.gov/news/31/a-supermoon-trilogy/
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2017/12/primeira-e-unica-superlua-de-2017-ocorre-neste-domingo.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2017/12/primeira-e-unica-superlua-de-2017-ocorre-neste-domingo.html
https://www.todamateria.com.br/animais-invertebrados/
https://www.todamateria.com.br/animais-vertebrados/
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26) Organismos eucarióticos, unicelulares, autótrofos ou 

heterótrofos, pertencem ao Reino: 
 

A) Plantae 

B) Fungi 

C) Monera  

D) Protista 

 

27) “Vírus mais agressivo da dengue passou a ser mais 

frequente, mostram dados do Ministério da Saúde. 

Desde 2009, o sorotipo 1 costumava ser o mais comum 

no território. Agora, informações preliminares 

apontam que o tipo 2 responde por 54,3% das 

infecções.” Fonte g1.globo.com 26/02/2018 
 

Sobre o vírus da Dengue, podemos afirmar, EXCETO: 

 

A) Possuem o DNA e o RNA como material genético. 

B) Existem quatro tipos do vírus da dengue: O DEN-1, o 

DEN-2, o DEN-3 e o DEN-4. 

C) Reproduzem-se exclusivamente no interior de células 

vivas. 

D) Quem já teve dengue causada por um tipo do vírus não 

registra um novo episódio da doença com o mesmo 

tipo. 

 

28) Analise a seguinte imagem e em seguida assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

 
Imagem: ufrgs.br/auladehisto 

 

A) A imagem refere-se a um tecido conjuntivo, 

pois apresenta uma grande quantidade de substância 

intercelular e uma vasta variedade de células. 

B) A imagem mostra um tecido epitelial, 

pois apresenta células justapostas umas às outras e com 

pouco material intercelular. 

C) A imagem representa um tecido muscular, pois é 

formada por células alongadas e especializadas em 

contração (proteínas contráteis: miosina e actina) e 

apresentam grande inervação e vascularização. 

D) A imagem representa um tecido nervoso, pois 

apresenta células longas e estreladas que possuem a 

capacidade de transmitir impulsos nervosos.   

29) Uma determinada enzima é colocada em um tubo com 

um pedaço de carne, sendo que o Ph do tubo é de 3.0. 

Após 10 horas, com uma temperatura média de 37°C, 

pode-se observar a digestão da carne no tubo. Qual 

enzima está no tubo e em qual órgão ela é produzida? 

 

A) Tripsina e estomago 

B) Pepsina e intestino 

C) Tripsina e intestino 

D) Pepsina e estomago 

 

30) Analise as seguintes afirmativas sobre os impulsos 

nervosos: 

 

I. Os neurotransmissores provocam a abertura dos canais 

de sódio na célula adjacente, desencadeando o impulso 

nessa outra célula. 

II. As concentrações de K+ fora da célula em repouso são 

muito maiores do que as concentrações na parte 

interior. O Na+, por sua vez, é encontrado em maior 

quantidade dentro da célula.  

III. A concentração de íons da célula com o meio externo é 

mantida pelo transporte ativo de íons, que ocorre 

através da membrana por meio da bomba de sódio e 

potássio ou ATPase. 

IV. A medida que a onda de despolarização se desloca ao 

longo do axônio, o estado de polarização de repouso é 

rapidamente restabelecido ou a membrana é 

repolarizada. 

V. Quando o potencial de ação chega ao fim do axônio, 

encontra fendas, as sinapses, separando um neurônio 

do outro ou do efetor. O neurônio que transmite o 

impulso é chamado de neurônio pré-sináptico, 

enquanto o que recebe, de neurônio pós-sináptico. 

 

Estão CORRETAS as seguintes afirmativas: 

 

A) I, II, III e IV  

B) II, III, IV e V 

C) I, III, IV e V 

D) I, II, III e V 
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31) Sobre os elementos pertencentes à família dos metais 

alcalinos, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Possuem apenas 1 elétron na sua camada de valência 

(genericamente, ns1), tendo, portanto, a tendência de 

perder esse elétron e formar cátions monovalentes, isto 

é, com a carga +1.  

B) Visto que eles possuem apenas um elétron na camada 

de valência, sua energia de ionização é baixa, e é fácil 

haver a perda desse elétron.  

C) Sua reatividade é alta, principalmente com os 

halogênios (elementos da família 17 ou VII A), que 

recebem 1 elétron para ficarem estáveis. 

D) Os metais alcalinos são: Hidrogênio (H), Lítio (Li), 

Sódio (Na), Potássio (K), Rubídio (Rb), Césio (Ce) e 

Frâncio (Fr)  

 

32) Assinale a alternativa que apresenta o composto que 

realiza uma ligação covalente: 

 

A) HCl 

B) NaCl 

C) Na2O 

D) Mg(Cl)2 

 

33) O paracetamol é um composto químico muito utilizado 

como medicamento no tratamento de febre e dores, 

sendo esta a sua forma estrutural: 

 

 
 

Sobre a molécula de paracetamol podemos afirmar, 

EXCETO: 

 

A) A Carbonila juntamente com o Nitrogênio classificam 

o composto como uma Amida. 

B) É um aminoácido identificado pela presença do grupo 

Amina e por uma cetona. 

C) Possui os grupos funcionais: carbonila, hidroxila, uma 

estrutura aromática e uma nitrila. 

D) É uma molécula orgânica com uma Hidroxila 

característica dos álcoois. 

34) A maioria das bactérias é capaz de se reproduzir 

assexuadamente por _____________, processo em que 

a célula se divide em duas células-filhas. Entretanto, 

um processo sexual chamado ___________pode ser 

observado em algumas espécies, garantindo a 

transferência de genes de uma bactéria para outra, 

sendo este processo vantajoso pela _________________ 

das bactérias. 

 

As palavras que melhor se adequam aos espaços são: 

 

A) Cissiparidade, fissão binaria e metagênese. 

B) Divisão binária, conjugação e variabilidade genética. 

C) Conjugação, cissiparidade e metagênese. 

D) Metagênese, divisão binária e variabilidade genética. 

 

35) Sobre o movimento, coloque V para as afirmativas 

corretas e F para as afirmativas incorretas: 

 

(   ) Quando o movimento é uniforme o gráfico posição-

tempo é uma reta inclinada em relação ao eixo dos 

tempos. Se o móvel se desloca no sentido positivo do 

eixo a inclinação da reta é positiva. 

(   ) Se uma partícula realiza um movimento uniforme temos 

a aceleração e a velocidade escalar constantes e iguais a 

zero. 

(   ) Quando o movimento é uniformemente variado o 

gráfico aceleração-tempo é uma reta paralela ao eixo 

dos tempos  e o gráfico velocidade-tempo é uma reta 

inclinada em relação ao eixo dos tempos. 

(   ) Quando o movimento é uniformemente variado, o 

gráfico posição-tempo é uma reta. 
 

A sequência CORRETA é: 

 

A) V, V. V e F 

B) F, V, F e V 

C) V, F, V e F 

D) F, F, V e F 

 

36) Em um movimento com velocidade constante, a força 

resultante atuante sobre um corpo é nula. Sobre esta 

força, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) A força não está relacionada com a velocidade em si, 

mas, sim, com a sua variação.  

B) A massa é a medida quantitativa da inércia. 

C) A força está relacionada com a variação da velocidade, 

sendo diretamente proporcional à aceleração adquirida 

pelo corpo.  

D) Quanto maior for a velocidade constante que um corpo 

possui, maior será a força necessária para manter essa 

velocidade.    
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37) Sobre o movimento e sua trajetória, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) Uma pessoa em um trem pode afirmar que as árvores 

estão sempre em repouso.  

B) O cobrador de um ônibus está sempre em movimento 

em relação ao motorista.  

C) O motorista de um trem está em movimento em relação 

aos passageiros. 

D) Dois carros em uma estrada retilínea com velocidades 

constantes e iguais, mesmo sentido, estão em repouso 

em relação ao outro. 

 

38) Sobre o calor e a temperatura podemos afirmar que: 

 

A) A temperatura é a energia que transita de um corpo a 

outro em virtude de uma diferença de temperatura. 

B) O calor é a grandeza associada à medida do grau de 

agitação das partículas que compõe um corpo. 

C) Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior 

será sua temperatura. 

D) Ambos são uma forma de energia em trânsito, do corpo 

mais frio para o mais quente. 

 

39) Sobre a luz, analise as seguintes afirmativas: 

 

I. A difração é o fenômeno que consiste no fato de a luz 

passar de um meio de propagação para outro diferente. 

II. O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide 

sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. 

III. Durante uma reflexão são conservadas a frequência e a 

velocidade de propagação, enquanto durante a 

refração, apenas a frequência é mantida constante. 

IV. Quando a reflexão é difusa, os raios de luz retornam ao 

meio de origem com diferentes direções, de forma que 

a imagem formada é irregular. 

V. Refração é a propriedade que as ondas têm de 

contornar obstáculos ou passar por um orifício quando 

são parcialmente interrompidas por ele. 

 

Estão corretas as seguintes afirmativas: 

 

A) II, III e IV 

B) I, II, IV e V 

C) III, IV e V 

D) I, III, IV e V 

40) Analise a seguinte imagem de um olho humano: 

 
Imagem: oftalmologistabh.com.br 

 

Sobre a imagem, podemos afirmar que: 

 

A) Trata-se de um olho com hipermetropia, que pode ser 

corrigida com lentes esféricas e convergentes. 

B) Trata-se de um olho com astigmatismo, que pode ser 

corrigido com lentes planas e convergentes. 

C) Trata-se de um olho com miopia, que pode ser corrigida 

com lentes esféricas e divergentes. 

D) Trata-se de um olho com vista cansada, que pode ser 

corrigida com lentes planas e divergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


