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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

Já faz tempo que nos olvidamos de ser gente. O estresse da vida moderna nos distanciou. No dia a dia, ninguém 1 

mais tem tempo. Cada um vai para o seu lado construir e viver o mundo de suas próprias circunstâncias, na sequência 2 

natural do ideário de vida que escolheu. 3 

A tecnologia, produto acabado da ciência e da engenharia, nos envolve em um monte de instrumentos físicos e 4 

lógicos, e chegam às nossas vidas sob a forma de computadores, tablets e celulares que, com seu inúmeros “apps”, nos 5 

tragou, e no silêncio jogou fora o saudável intuito de sermos gregários. 6 

Com isso a Grei, a irmandade antiga, plasmada pelo "homo sapiens", o homem sábio, entrou em colapso com o 7 

avanço tecnológico. Tudo mudou e muda celeremente: o mundo tecnológico tem pressa e somos forçados a acompanhar. 8 

A revolução cognitiva, no entanto, entrou em choque com a inata capacidade que somente o nosso cérebro possui 9 

dentre todos os animais, e nos permite agregar-nos em conjuntos humanos organizados - homem, mulher, filhos, amigos, 10 

vizinhos etc., dando ao homem a capacidade de se tornar independente, em relação às suas limitações biológicas. 11 

Deixando a profundidade de lado, como diria Belchior, o homem dos primeiros tempos, vivendo a "grei", em 12 

seus pequenos espaços estabeleceu regras para a sua própria humanização. Deixou para trás a antropofagia e se uniu para 13 

vencer a fome e as intempéries da natureza, e forçosamente criou formas para viver como gente, nessa viagem fantástica 14 

de sequência da vida. 15 

Nos seringais, os soldados da borracha alojavam-se nos tapiris para extração do látex, e viviam praticamente 16 

como o homem de Neanderthal: vida insólita, doida, parida do ventre da pobreza humana, despidos dos bens elementares 17 

da vida para serem viventes comuns entre as feras da natureza. 18 

Já nos fins de safras, a história era outra. Eles desciam o rio, abonavam-se com a venda do produto, e se tornavam 19 

novamente gregários, mas desta vez com as "mulheres de vida fácil" – tudo para sentir que não perdiam a ternura, nem o 20 

jeito de enxergar os prazeres da vida, e até rezavam: “Padre nosso pequenino me afaste do mau olhado, das serpentes e 21 

da praga do mau vizinho”.  22 

No início do inverno, quando a chuva, impiedosamente, castigava, inundando a "picada" e as “colocações” da 23 

seringa que lhe davam acesso às arvores das quais sobrevivia, voltavam às famílias. 24 

Nelas, ainda no sentimento gregário da época, pediam benção aos mais velhos e “respeitavam” as donzelas. A 25 

virgindade, aliás, era um instituto genuinamente reconhecido. Dela cuidavam o pai, a mãe, os irmãos, a irmã, os vizinhos, 26 

o padre, mas nem sempre a própria donzela, porque às vezes ela se descuidava e se emprenhava do boto tucuxi... E aí, 27 

babau!  28 

Mas, com a chegada da modernidade, a avidez do consumo tomou conta de todos nós, tornando-nos uma legião 29 

de estressados, portanto desagregados. Desumanizamos a grei conquistada e colocamos em seu lugar o domínio do celular, 30 

com o Facebook, o WhasApp, o Instagram, o Twiter...  31 

Agora, em casa, cada um se isola no seu mundo virtual e parece que não precisamos uns dos outros, que nunca 32 

adoecemos, que não precisamos de afeto, muito menos de dialogar FACE A FACE. Que na casa não existem velhos ou 33 
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crianças, que todos estão “por dentro” e são iguais perante a lei do mundo cibernético. E como não se olham, não se 34 

beijam, não se cumprimentam, desagregaram-se completamente. A mesa de jantar agora é o ponto do lado do computador 35 

ou do celular. Parece até que a gente nem se gosta mais! 36 

Os afazeres da casa ainda são da mãe e do pai, os únicos que sobraram da farra cibernética e, por isso, ficaram 37 

de fora também do “aparato bélico” do mundo virtual.  38 

Gosta-se, hoje, muito mais dos amigos de outro mundo, o virtual, do que os de sua própria grei. Dos de casa, 39 

nem se diga! 40 

A modernidade, como se vê, foi paradoxal. Avançou, facilitou, mas deixou no ar vestígios de ruindade. Já não 41 

há mais tempo para as tarefas escolares em casa, as crianças enjaularam-se nos quartos, apressadas para o combate dos 42 

jogos, ou a sintonia dos canais dos yotubers preferidos. Na verdade, quando muito dizem "oi" e passam. E o linguajar é 43 

um atentado violento ao pudor: "Tem problema, véi", Tá “me tirando” mano.... “tua mente tá bugada" – um Deus nos 44 

acuda! 45 

E tudo isso é contributo do estresse cibernético e da vida moderna sem ternura. Da perplexidade do consumo, da 46 

falta do diálogo das crianças e adolescentes da “geração Z”, que disputam as melhores griffes do aparato eletrônico. E 47 

haja dinheiro no bolso dos papais para atender às suas demandas, senão é confusão na certa.  48 

E o pior, é que, no atropelo, os “conectados” chamam os mais velhos de retrógados, de burros. Dir-se-ia a 49 

avacalhação do homem gregário e o surgimento dos vassalos da cibernética, teclando no mundo da lua. [...]50 

51 
POR ARIMAR SOUZA DE SÁ – FONTE: http://rondonoticias.com.br/noticia/cultura/17999/o-estresse-cibernetico-e-a-
vida-moderna-sem-ternura-por-arimar-souza-de-sa 
 

01) De acordo com o texto, é correto afirmar 
 

(A) O uso da tecnologia moderna promove a desagregação 
da família, porém estabeleceu limites rígidos aos 
jovens usuários dela. 

(B) A conduta da juventude, não raro, está condicionada 
aos desmandos veiculados pelas mídias sociais. 

(C) Fica explícita a insatisfação do pai de família, uma vez 
que o direito de educar seus filhos lhe foi tirado pela 
irresponsabilidade eletrônica. 

(D)  Ressalta os efeitos negativos das mídias sociais no 
processo de desconstrução do tecido familiar e na 
formação dos jovens. 

 

02)  
 

Na verdade, quando muito dizem "oi" e passam. E o 
linguajar é um atentado violento ao pudor: "Tem problema, 
véi", Tá “me tirando” mano.... “tua mente tá bugada" – um 
Deus nos acuda! 

 
Com base no fragmento textual acima, analise as 
proposições e marque a alternativa correta. 
O uso de aspas no trecho transcrito tem o propósito de 

 

(A) inserir um argumento de autoridade no discurso do 
narrador, corroborando a veracidade do seu ponto de 
vista. 

(B) conferir confiabilidade ao discurso do narrador e 
atribuir validade à citação. 

(C) introduzir no discurso um recurso linguístico para 
demarcar a voz alheia. 

(D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos 
(estrangeirismos) no texto. 

 

03) A alternativa em que a oração transcrita tem função 
restritiva é  

 

(A) “que escolheu” (L.3). 

(B) “que não perdiam a ternura” (L.20). 

(C) “que a gente nem se gosta mais!” (L.36). 

(D) “que disputam as melhores griffes do aparato 
eletrônico.” (L.47). 

 

04) Identifique a alternativa que tem a proposição 
verdadeira 

 

(A) A expressão “ou” (L.36) expressa ideia de exclusão. 

(B) “O vocábulo “se” (L.36) tem o mesmo valor sintático-
semântico do “se” (L.41). 
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(C) A expressão “do que” (L.39) forma uma oração 
comparativa com a forma verbal subtendida. 

(D) A forma verbal “passam” (L.43) evidencia sujeito 
indeterminado. 

 

05) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
simples “mudou” (L.8) e a composta 

 

(A) teria mudado. 

(B) tem mudado. 

(C) tivesse mudado. 

(D) tinha mudado. 
 

06)  
 

“Já faz tempo que nos olvidamos de ser gente.” (L.1). 

 
Com relação ao período em evidência, é correto afirmar: 
 

(A) O verbo fazer está empregado como pessoal. 

(B) A segunda oração exerce função predicativa. 

(C) O termo “tempo” modifica o verbo. 

(D) A terceira oração é paciente da ação verbal. 
 

07)  
 

I. “A revolução cognitiva, no entanto, entrou em 
choque com a inata capacidade” (L.9). 

II. “Mas, com chegada da modernidade, a avidez do 
consumo tomou conta de todos nós” (L.29). 

 
Os conectivos em negrito, nos fragmentos em destaque, 
estabelecem, respectivamente, as relações de  
 

(A) conclusão e adição. 

(B) explicação e oposição. 

(C) ressalva e ressalva. 

(D) adversidade e alternativa. 
 

08)  
 

“há mais tempo” (L.42). 

 
A única variação estrutural correta para a expressão 
transcrita é 
 

(A) existirão mais tempos. 

(B) haverão mais tempos. 

(C) terão mais tempos. 

(D) ocorrerá mais tempos. 
 

09) Sobre os elementos linguísticos do texto, é correto 
afirmar: 

 

(A) “A expressão ‘”mulheres de vida fácil”’ (L.20) foi 
usada em sentido denotativo.  

(B) O vocábulo “lhe” (L.24) desempenha a mesma função 
sintática da expressão “de retrógrados” (L.49). 

(C) O termo “pai” (L.26), sintaticamente, tem 
equivalência com a função sintática do vocábulo 
“vestígios” (L.41). 

(D) “ainda” (L.37) expressa ideia de tempo. 
 

10) Exerce função predicativa o termo 
 

(A) “moderna” (L.1). 

(B) “independente” (L.11). 

(C) “virtual” (L.39). 

(D) “eletrônico” (L.47). 
 
 

11)  
 

I. “Os afazeres da casa ainda são da mãe e do pai, os 
únicos que sobraram da farra cibernética e,”  

II. “por isso, ficaram de fora também do “aparato 
bélico” do mundo virtual.” (L.37/38). 

 
Há, entre os itens I e II, uma relação de  

 

(A) causa e efeito. 

(B) concessão e adição. 

(C) condição e finalidade. 

(D) explicação e conclusão. 
 

12) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico 
que aparece nesse texto está devidamente explicado é 
a  

 

(A) “diria”, em “como diria Belchior” (L.12) expressa uma 
ação incerta no passado. 

(B) “ou” em “não existem velhos ou crianças” (L.33/34) 
exprime, nesse caso, ideia de exclusão. 

(C) O termo “até”, em “Parece até que a gente nem se 
gosta mais!” (L.36) indica, nesse caso”  limite. 

(D) Na oração “como se vê” (L.41), constata-se a omissão 
do agente da ação verbal.  
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13) Uma análise dos elementos linguísticos que compõe o 
texto permita afirmar 

 

(A) “se”, em “se uniu” (L.13), é parte integrante de “uniu”. 

(B) “perdiam” (L.20) possui sujeito indeterminado. 

(C) “é que” (L.49), porque tem valor expletivo, pode ser 
retirado da frase, sem causar prejuízo ao contexto. 

(D) O pronome “se”,  em “Dir-se-ia” (L.49), também 
poderia figurar de forma enclítica, considerando que a 
frase se inicia pelo verbo. 

 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS AO 
TEXTO ABAIXO 
 
TEXTO 
 

1. Parece, ou eu me engano, que esta fonte  
2. De repente o licor deixou turvado, 
3. o céu, que estava limpo, e azulado,  
4. Se vai escurecendo no horizonte: 

 
5. Por que não haja horror, que não aponte  
6. O agouro funestíssimo, e pesado, 
7. Até de susto já não pasta o gado; 
8. Nem uma voz se escuta em todo o monte. 

 
9. Um raio de improviso na celeste  
10. Região rebentou; um branco lírio  
11. Da cor das violetas se reveste; 

 
12. Será delírio! não, não é delírio. 
13. Que é isto, pastor meu? Que anúncio é este? 
14. Morreu Nise (ai de mim!) tudo é martírio. 

 
COSTA, Cláudio Manuel da Poemas. São Paulo: Círculo do 
Livro, s/d. p. 95. 
 

14) No texto, 
 

(A) o eu-lírico oscila entre sentimentos contraditórios. 

(B) a natureza comunga dos sentimentos do sujeito 
poético.  

(C) o espaço telúrico apresenta-se como refúgio ideal para 
o homem. 

(D) o eu-lírico mostra-se angustiado por não compreender 
a mudança na realidade circundante. 

 

15) A alternativa em que há uma explicação correta para o 
termo transcrito é 

 

(A) A expressão "De repente" (v. 2) exprime modo. 

(B) O termo "Se" (v. 4) denota condição. 

(C) O vocábulo "Até" (v. 7) tem valor expletivo. 

(D) 0 pronome "se" (v. 8) é reflexivo. 
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16) As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica, visam, Exceto: 

 

(A) Estabelecer normas obrigatórias para a Educação 
Básica que orientam o planejamento curricular das 
escolas e dos sistemas de ensino. 

(B) Orientar as escolas na organização, articulação, 
desenvolvimento e avaliação de suas propostas 
pedagógicas. 

(C) Promover a equidade de aprendizagem, garantindo 
que conteúdos básicos sejam ensinados para todos os 
alunos. 

(D) Reelaborar a proposta curricular tornando a Base 
Nacional Comum Curricular opcional para a rede 
particular de ensino. 

 

17) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 
9.394/96, fixa as diretrizes e bases da educação 
nacional e assegura que, a educação básica tem por 
finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores.  Na Educação 
Básica, é correto afirmar que: 

 

(A) É exclusivamente organizada por séries anuais, não 
contemplando alternância regular de períodos de 
estudos. 

(B) É vedado a reclassificação dos alunos quando se tratar 
de transferências entre estabelecimentos situados no 
País e no exterior. 

(C) É permitida a organização de grupos não-seriados, 
com base na idade, na competência e em outros 
critérios de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar. 

(D) É permitido a redução no calendário do número de 
horas letivas previsto na Lei, de acordo com as 
peculiaridades locais. 

 

18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei nº9394/96, não é assegurado 
a educação básica, a organização de: 

 

(A) Grupos não-seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios. 

(B) Blocos de ensino com conteúdo de no mínimo mil 
horas anuais de carga horária. 

(C) Classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com 
níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o 
ensino de línguas estrangeiras. 

(D) Períodos semestrais, ciclos ou alternância regular de 
períodos de estudos. 

 

19) Ao longo de sua história, a Educação de Jovens e 
Adultos, como é hoje denominada, realizou-se como 
prática social através de instituições formais ou não 
formais. A Educação de Jovens e Adultos, de acordo 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei nº9394/96, é destinada àqueles que não tiveram: 

 

(A) Acesso ou continuidade de estudos nos ensinos 
fundamental e médio na idade própria.  

(B) Mais acesso à escola quando completaram quinze anos 
de idade.  

(C) Condições de participar de um curso 
profissionalizante na idade própria. 

(D) Condições de frequentar uma escola devido a sua 
deficiência física ou mental. 

 

20) A Educação Escolar Indígena diz respeito à escola 
projetada para os índios de acordo com as 
características próprias de cada povo. O currículo da 
educação escolar indígena não deve:  

 

(A) Incentivar o respeito ao próximo afirmando a sua 
identidade indígena. 

(B) Ser apenas uma grade de matérias sobrepostas sem 
contextualização. 

(C) Ser planejado de modo a apoiar a característica da 
escola indígena. 

(D) Ter como base o contexto e as práticas socioculturais 
de cada sociedade indígena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONHECIMENTO  PEDAGÓGICOS        QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Em relação a fotossíntese, analise as afirmativas 
abaixo:  

 
I. A fotossíntese participa, direta ou indiretamente, na 

manutenção de quase todas as formas de vida no 
planeta.  

II. Através da fotossíntese, a planta sintetiza compostos 
orgânicos e oxigênio, a partir da presença de luz, 
água e gás carbônico. 

III. Quanto maior for a incidência de luz sobre uma 
planta, menos intensa será a fotossíntese por ela 
realizada. 

IV. Todas as plantas fazem fotossíntese, inclusive as 
parasitas aclorofiladas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

(C) As afirmativas I, II e III são falsas. 

(D) As afirmativas III e IV são falsas. 
 

22) As planárias vivem em água doce e por isso podem ser 
coletadas em um riacho, em um lago não artificial ou 
nas águas de uma represa. Planárias pertencem ao 
grupo de seres vivos: 

 

(A) Protozoários. 

(B) Platelmintos. 

(C) Nematelmintos. 

(D) Anelídeos. 
 

23) O ocelo é um olho primitivo, formado por um grupo 
de células fotorreceptoras. Sua função é perceber 
luminosidade. Essa estrutura tem a capacidade de 
perceber a direção e intensidade luminosa. Também é 
conhecida como mancha ocular. Assinale a alternativa 
CORRETA, essa estrutura NÂO é encontrada em 
quais animais: 

 

(A) Nematelmintos. 

(B) Platelmintos. 

(C) Hidromedusas. 

(D) Alguns tipos de insetos.  
 
 

24) Sobre o fenômeno eutrofização, analise as afirmativas 
abaixo: 

 
I. A eutrofização ocorre em locais onde há despejo de 

dejetos humanos na água. 
II. Nesse fenômeno, a proliferação de bactérias 

anaeróbicas aumenta. 
III. Com a eutrofização ocorre a escassez de oxigênio 

dissolvido na água e consequentemente causa a 
morte de grande parte dos seres vivos naquele local. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 

(D) As afirmativas I e III são falsas. 
 

25) A microbiota ou flora normal NÂO é encontrada em: 
 

(A) Superfície da pele. 

(B) Mucosas do tubo digestivo. 

(C) Matriz óssea. 

(D) Mucosas do sistema respiratório. 
 

26) Analise as características abaixo: 
 

I. Aspectos de sua arquitetura ajudam na identificação 
e classificação das espécies de plantas. 

II. Possui sistema condutor. 
III. Desempenha importante papel na fisiologia das 

plantas. 
 
As características acima, descrevem qual estrutura das 
plantas: 
 

(A) Raiz. 

(B) Caule. 

(C) Nervura 

(D) Folha. 
 

27) Analise as afirmativas abaixo sobre a formação do 
arco-íris natural, observado no céu quando o sol 
aparece logo após uma chuva: 

 
I. São as gotículas de água na atmosfera que separam 

as diferentes cores da luz do sol. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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II. A água das gotas possui um índice de refração igual 
ao do ar ao seu redor. 

III. Quando a luz atravessa um meio em que o índice de 
refração muda, ela é refratada em um certo ângulo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 

(D) As afirmativas I e III são falsas. 
 

28) Sobre coloides, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Os coloides conseguem espalhar a luz. 
II. A luz espalhada sai a 90 graus da luz incidente.  

III. Este espalhamento da luze conhecido como efeito 
Tyndall. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

(C) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

(D) As afirmativas II e III são falsas. 
 

29) Mercúrio é um metal que deve ser manipulado com 
grande cuidado. Analise as afirmativas abaixo: 

 
I. O vapor e o líquido do mercúrio não apresentam 

toxicidade elevada. 
II. O mercúrio pode ser absorvido pela pele. 

III. O mercúrio é um metal pesado que se acumula no 
organismo e causa diversos distúrbios, 
principalmente no sistema nervoso. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

(C) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

(D) As afirmativas II e III são verdadeiras. 
 

30) A transmissão de calor por meios materiais ocorre 
mediante os processos de condução e convecção. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) A convecção é o processo menos eficiente de 
transmissão de calor em líquidos e gases. 

(B) Para transmitir calor a um fluído, ou através de um 
fluido, é importante se certificar de que a fonte de calor 
ocupa a parte inferior do ambiente onde se encontra o 
fluido. 

(C) Para transmitir calor a um fluído, ou através de um 
fluido, é importante se certificar de que a fonte de calor 
ocupa a parte superior do ambiente onde se encontra o 
fluido. 

(D) Se o aquecimento é feito na parte superior do fluido, 
há correntes de convecção percorrendo toda a massa 
de fluido. 

 

31) A superfície da água tem um comportamento elástico, 
a esse fenômeno chamamos de: 

 

(A) Tensão superficial. 

(B) Efeito Tyndall. 

(C) Difusão. 

(D) Movimento browniano. 
 

32) Analise as afirmativas abaixo, referentes ao atrito 
entre dois objetos diferentes: 

 
I. O atrito permite a transferência de elétrons entre as 

suas superfícies. 
II. Um dos materiais atritados adquirirá um número 

maior de elétrons e se tornará carregado 
positivamente. 

III. Os materiais carregados sofrerão atração ou repulsão 
elétrica com outros materiais também carregados. 

IV. Um material carregado poderá atrair um objeto 
neutro ao induzir ou polarizar cargas em sua 
superfície. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

(C) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

(D) As afirmativas II e IV são falsas. 
 

33) Ímãs permanentes e fios condutores percorridos por 
correntes elétricas produzem uma “perturbação” no 
espaço situado ao seu redor. Essa “perturbação” é 
denominada: 

 

(A) Campo elétrico. 

(B) Campo magnético. 

(C) Campo eletromagnético. 

(D) Campo ferromagnéticos. 
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34) As afirmativas abaixo descrevem um tipo de mistura: 
 

I. Mistura de partículas maiores, grandes o suficiente 
para serem vistas a olho nu.  

II. Apresentam-se translúcidos.  
III. Quando o laser atravessa uma solução coloidal, ele é 

refletido pelas partículas em suspensão, o que nos 
permite visualizar o feixe de luz. 

 
NÂO exemplifica o tipo de mistura descrito acima: 
 

(A) Gelatina. 

(B) Café com leite 

(C) Maionese 

(D) Sangue 
 

35) Uma pérola (também designada por margarita) é um 
material orgânico duro e 
geralmente esférico produzido por ostras e mexilhões, 
em reação a corpos estranhos que invadem os seus 
organismos, como vermes ou grãos de areia. A que 
grupo de seres vivos pertencem as ostras e os 
mexilhões: 

 

(A) Protistas 

(B) Cordados 

(C) Platelmintos 

(D) Moluscos 
 

36) A qual categoria taxonômica pertencem os mamíferos: 
 

(A) Ordem. 

(B) Classe.  

(C) Filo. 

(D) Subfilo. 
 

37) Assinale a alternativa que melhor explica por que o 
gelo derrete quando misturado ao sal: 

 

(A) Ao colocarmos sal no gelo estamos aumentando a sua 
temperatura de fusão. 

(B) Ao colocarmos sal no gelo estamos abaixando a sua 
temperatura de condensação. 

(C) Ao colocarmos sal no gelo estamos abaixando a sua 
temperatura de fusão.  

(D) Ao colocarmos sal no gelo estamos aumentando a sua 
temperatura de condensação. 

 
 

38) O mimetismo é um mecanismo utilizado por 
algumas espécies, em que se observa uma espécie 
imitando outra, sendo essa imitação física ou 
comportamental. Qual tipo de relação ecológica entre 
os seres vivos, que o mimetismo pode proteger: 

 

(A) Parasitismo. 

(B) Predatismo. 

(C) Simbiose. 

(D) Sociedade. 
 

39) É o fenômeno envolvido, na formação da cárie 
dentária: 

 

(A) Fermentação lática. 

(B) Fermentação alcoólica 

(C) Oxidação. 

(D) Osmose. 
 

40) Para que as nuvens se formem na natureza são 
necessários os elementos, exceto: 

 

(A) Umidade do ar. 

(B) Temperatura. 

(C) Quantidade de água que o ar consegue manter na fase 
gasosa. 

(D) Pressão. 


