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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 
 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
EDITAL Nº 01/2017 

DATA: 14/01/2018 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 

(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. O candidato, somente poderá levar 
consigo o CADERNO DE QUESTÕES 01 (uma) 
hora antes do horário do término da prova. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 4hs00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Cerveja sem álcool para dormir melhor 
 

 Estudo espanhol aponta que tomar uma 
garrafinha de cerveja na versão sem álcool ajuda 
a embalar o sono. O responsável por essa 
façanha é o lúpulo, planta que dá o tradicional 
amargor à cerveja. Segundo pesquisadores da 
Universidade de Extremadura, na Espanha, o 
ingrediente aumenta a atividade do 
neurotransmissor GABA, conhecido por 
diminuir a ação do sistema nervoso, daí o efeito 
sedativo. Eles comprovaram essa ação em um 
estudo com 30 jovens. 
  Durante 14 dias, o grupo tomou uma garrafa 
de 330 ml de cerveja sem álcool no jantar. A 
ingestão noturna é mais adequada para ter um 
impacto sobre o sono, ensina Rafael Bravo, um 
dos autores da investigação. Ao final do período, 
a loura gelada não decepcionou: os estudantes 
passaram a dormir melhor. 
 A tradicional não vale, apesar de ter lúpulo, 
a cerveja normal não surtirá o mesmo efeito. 
Rafael Bravo diz que, se consumido à noite o 
álcool pode interromper o ciclo do sono: "É que 
as pessoas costumam ficar mais ativas depois 
que o ingerem", afirma. Para evitar mexe-mexe, 
a dica do pesquisador é beber uma dose na hora 
do almoço ou então cerca de duas horas antes de 
cair na cama.  
Disponível em: www.vida-saudavel-e-

ativa.webnode.com/products/cerveja-sem-alcool-para-melhorar-

qualidade-do-sono/ 

  
01 - Segundo o texto, é correto afirmar: 
a) A cerveja pode substituir os remédios para 
dormir. 
b) A cerveja sem álcool pode interromper o ciclo 
do sono. 
c) A cerveja tradicional não faz o mesmo efeito, 
mas o álcool também ajuda embalar o sono. 
d) A cerveja tem o lúpulo, que atua para 
aumentar a atividade do neurotransmissor 
GABA. 
 
02 - O texto acima foi publicado em uma 
revista sobre saúde. O texto é verbal com 
características que dão a ele a função de: 
a) emocionar, falando sobre uma nova 
descoberta. 
b) informar sobre uma descoberta. 
c) simplesmente narrar um fato. 
d) usar a argumentação para aumentar o 
consumo de cerveja. 

03 - As figuras de linguagem são recursos 
semânticos usados em textos, para melhorar a 
expressividade. Qual a figura que 
encontramos na comparação do fragmento 
em destaque, no 3º parágrafo: loura gelada. 
a) hipérbole.  
b) onomatopeia.  
c) metáfora. 
d) antítese. 
 
04 - Observe o período a seguir: "O 
responsável por essa façanha é o lúpulo, 
planta que dá o tradicional amargor à 
cerveja." No período observamos uma 
situação de crase no fragmento em destaque. 
Esse fenômeno fonético acontece com a fusão 
de: 
a) preposição -a com artigo definido feminino -
a. 
b) conjunção -a com o artigo definido feminino -
a. 
c) artigo definido -a com o artigo definido 
feminino -a. 
d) nenhuma das alternativas acima. 
 
05 - Conforme o Novo Acordo Ortográfico 
assinado em 1990, obrigatório no Brasil a 
partir de 2016, pode-se afirmar em relação à 
ausência do acento circunflexo no verbo - ter, 
em destaque na oração: "A cerveja tem uma 
nova função, segundo pesquisa.". O verbo 
está sem acento circunflexo pois obedece a 
regra apresentada na alternativa:  
a) O uso é facultativo. 
b) Não há necessidade de acento, já que tem um 
artigo que antecede o verbo. 
c) O acento só é necessário para fazer a 
distinção entre a 3ª pessoa do singular do 
presente do indicativo e terceira pessoa do plural 
do presente do indicativo dos verbos -ter e -vir. 
d) O acento só poderá ser usado para distinguir a 
3ª pessoa do plural do presente do indicativo do 
verbo -vir.  
 
06 - No excerto: "Eles comprovaram essa 
ação em um estudo com 30 jovens.". O 
elemento em destaque pode ser classificado 
morfossintaticamente como: 
a) pronome relativo com a função de sujeito da 
oração. 
b) pronome demonstrativo com a função de 
predicativo da oração. 
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c) pronome pessoal do caso oblíquo com a 
função de sujeito da oração. 
d) pronome pessoal do caso reto com a função 
de sujeito da oração.  
 
07 - Os prefixos e sufixos podem alterar o 
significado quando ligados ao radical de uma 
palavra. Em qual alternativa todas as 
palavras apresentam a mesma composição 
sendo: prefixo + radical: 
a) -infeliz -desamor -reler. 
b) -emudecer -impacto -risonho. 
c) -oftalmologia -extrai -duquesa. 
d) -prosseguir -garrafinha -abdicar. 
 
08 - Quanto a concordância nominal e verbal, 
analise as frases a seguir: 
I - Dormiu mãe e filho. 
II - Mãe e filho dormiram.  
III - Conheço as belezas do Brasil e da Itália. 
IV - Os documentos seguem em anexo. 
Escolha a alternativa correta: 
a) somente a I e II estão corretas. 
b) somente a III está correta. 
c) todas as alternativas estão corretas. 
d) somente a IV está correta. 
 
09 - Os porquês devem ser usados nas 
seguintes formas: Por que, porque, por quê e 
porquê. Assinale a opção em que o PORQUÊ 
foi substantivado: 
a) Não quero saber o porquê dessa situação. 
b) Por que você não avisou? 
c) Você sabia de tudo e não avisou. Por quê? 
d) Eu não fui à festa, porque estava cansada. 
 
10 - As conjunções: -ENTRETANTO -OU e -
NEM são respectivamente: 
a) -alternativa -aditiva -conclusiva. 
b) -explicativa -alternativa -aditiva. 
c) -conclusivas -explicativas -aditiva. 
d) -adversativa -alternativa -aditiva. 
 
11 - Em fevereiro, uma loja totalizou 975529 
vendas. Para isso o incremento nos meses de 
janeiro e fevereiro foram de 5100 vendas em 
cada. Se o incremento de vendas for sempre o 
mesmo nos seis primeiros meses do ano, 
considerando-se que y representa o número 
de vendas e x os meses (janeiro sendo o 
primeiro, fevereiro, o segundo, março, o 
terceiro e assim por diante) a expressão 

algébrica que relaciona essas quantidades 
nesses meses é: 
a) y = 965329 + 5100x. 
b) y = 961429 + 5100x. 
c) y = 9755529 + 5100x. 
d) y = 948502 + 5100x. 
 
12 - Se x% de y é 50 quanto é y% de x? 
a) 50. 
b) 40. 
c) 60. 
d) 5. 
 
13 - Uma floricultura possui em seu estoque 
um total de 400 flores, entre elas rosas e 
tulipas. Sabendo que o número de rosas é 8 
vezes maior que a metade do número de 
tulipas. Qual é a porcentagem de tulipas no 
estoque? 
a) 20%. 
b) 80%. 
c) 30%. 
d) 70%. 
 
14 - Dada a função f(x+4)= 2x+5, qual o valor 
de f(5)+f(2)? 
a) 6. 
b) 5. 
c) 7. 
d) 8. 
 
15 - O preço cobrado por um serviço de 
manutenção A de R$520,00 sofreu um 
aumento de R$140,00 e outro serviço B, de 
R$380,00 sofreu um aumento de R$40,00. 
Sobre isso, podemos afirmar que: 
a) O percentual de aumento do serviço A é 
maior que 26%. 
b) O percentual de aumento do serviço B é 
menor que 10%. 
c) O percentual de aumento de A e B são iguais. 
d) O percentual de aumento do serviço B é 
maior que do serviço A. 
 
16 - Qual destes não são arcos côngruos? 
a) 0º e 2 . 
b) 60º e 420º. 
c) 90º e 450º. 
d) 12º e 315º. 
 
 
 



4 

 

17 - Tendo como referência o triangulo a 
seguir, qual a medida de AB, sendo  = 30º? 

 
a) 3,25. 
b) 4,8. 
c) 6,5. 
d) 7. 
 
18 - Para que o resultado da função f(x)= 
4x+2x+4 seja igual a 256, qual é o valor de x? 
a) 254. 
b) 6. 
c) 5,2. 
d) 0. 
 
19 - Uma taxa de juros simples mensal de 
5,35% equivale a taxa de: 
a) 10,70% bimestral. 
b) 17,05% trimestral. 
c) 33,40% semestral. 
d) 34,20% semestral 
 
20 - De quantas maneiras diferentes podemos 
reposicionar as letras da palavra REAL? 
a) 21. 
b) 6. 
c) 24. 
d) 36. 
 
21 - Verifique se as afirmações abaixo são 
verdadeiras e em seguida assinale a 
alternativa correta: 
I - Por ser uma ferramenta aberta, o Calc 
prioriza o padrão Open Document para 
salvar seus arquivos. No caso, o Open 
Document SpreadSheet (ODS). 
II - Para salvar um documento no 
LibreOffice basta utilizar o comando (Ctrl + 
B). 

III - Diferente do Microsoft Office, as 
aplicações do LibreOffice não oferecem o 
PDF entre as extensões de salvamento. 
a) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
b) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
d) Somente a afirmação I é verdadeira. 
 
22 - No quadro abaixo, numere a coluna 1 
com a coluna 2 e em seguida assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo: 
COLUNA 1 
(1) Cookies. 
(2) Pop-ups. 
(3) Plug-ins. 
COLUNA 2 
( ) São programas, normalmente, não 
fabricados pelo mesmo fabricante do 
navegador, que ajudam a processar tipos 
especiais de conteúdo da Web. 
( ) São informações que os sites Web 
armazenam em um arquivo texto criado no 
computador do usuário final. Eles 
armazenam preferências, informações de 
estado ou registros de navegação do usuário. 
( ) São janelas, normalmente menores, 
que abrem no navegador quando as páginas 
abertas possuem tal recurso. Normalmente, 
possuem informação extra ou propaganda. 
a) (2); (3); (1). 
b) (3); (2); (1). 
c) (3); (1); (2). 
d) (1); (3); (2). 
 
23 - São exemplos de Hardware: 
a) Mouse, Monitor e Placa de vídeo. 
b) Placa mãe, Windows e Mouse. 
c) Impressora, Oficce e Modem. 
d) Memória, Windows Explorer e Teclado. 
 
24 - Considerando dois programas abertos e 
maximizados, para alternar entre as janelas 
utilizamos no teclado o atalho: 
a) Alt + Tab. 
b) Ctrl + Alt + Del. 
c) Alt + F5. 
d) Alt + Enter. 
 
25 - Relacione a principal característica ao 
dispositivo e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para 
baixo: 
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(1) Impressora. 
(2) Windows. 
(3) Office. 
(4) Teclado. 
( ) Sistema operacional. 
( ) Dispositivo de entrada. 
( ) Dispositivo de saída. 
( ) Pacote de softwares para escritórios. 
a) 2, 4, 1, 3. 
b) 1, 3, 2, 4. 
c) 4, 1, 3, 2. 
d) 3, 2, 4, 1. 
 
26 - De acordo com o disposto no Parecer 
CME nº 070, de 08 de dezembro de 2015 - 
Diretrizes Gerais para organização e 
funcionamento do Ensino Fundamental na 
Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul, 
marque a alternativa incorreta: 
a) A Educação Ambiental, respeitada a 
autonomia da dinâmica escolar, deve ser 
desenvolvida como uma prática educativa 
integrada e interdisciplinar, contínua e 
permanente em todas as etapas e modalidades de 
ensino. 
b) A Música constitui conteúdo obrigatório do 
componente curricular Arte, que articulado com 
as demais dimensões artísticas e estéticas, 
oportuniza aos estudantes o desenvolvimento 
das diferentes linguagens, o reconhecimento de 
vários gêneros e formas de expressão, a 
apropriação das contribuições histórico culturais 
dos povos e, principalmente, da diversidade 
cultural do Brasil. 
c) Como a Educação em Direitos Humanos 
requer a construção de concepções e práticas 
que compõem os Direitos Humanos e seus 
processos de promoção, proteção, defesa e 
aplicação na vida cotidiana, ela se destina a 
formar crianças, jovens e adultos para participar 
ativamente da vida democrática e exercitar seus 
direitos e responsabilidades na sociedade, 
também respeitando e promovendo os direitos 
das demais pessoas. 
d) O currículo construído coletivamente por 
todos os segmentos que compõem a comunidade 
escolar necessita ser rígido e fechado, devendo 
explicitar o quê, como e para que ensinar, 
planejar e avaliar. Portanto, o currículo é uma 
construção social que envolve apenas os 
sujeitos. 
 

27 - De acordo com o disposto na Resolução 
CME nº 031 de 08 de dezembro de 2015, o 
Ensino Fundamental, na Rede Municipal de 
Ensino de Caxias do Sul organiza-se com 
duração de nove anos, abrange a população 
na faixa etária dos: 
a) 5 (cinco) aos 16 (dezesseis) anos de idade e se 
estende, também, a todos os que, na idade 
própria, não tiveram condições de concluí-lo. 
b) 6 (seis) aos 12 (doze) anos de idade e se 
estende, também, a todos os que, na idade 
própria, não tiveram condições de concluí-lo. 
c) 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se 
estende, também, a todos os que, na idade 
própria, não tiveram condições de concluí-lo. 
d) 7 (sete) aos 15 (quinze) anos de idade e se 
estende, também, a todos os que, na idade 
própria, não tiveram condições de concluí-lo. 
 
28 - Conforme disposto na Recomendação nº 
09/15 do Ministério Público, que trata do 
direito de acesso e permanência na escola das 
crianças e adolescentes na faixa etária dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
sobre aspectos legais, marque a alternativa 
incorreta: 
a) Atendimento de, no mínimo, 4 (quatro) horas 
diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas 
para a jornada integral. 
b) Avaliação mediante acompanhamento e 
registro do desenvolvimento das crianças da pré-
escola, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental. 
c) Carga horária mínima anual de 800 
(oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 
200 (duzentos) dias letivos. 
d) Controle de frequência pela instituição de 
ensino, sendo que é exigida para a pré-escola e, 
para as demais etapas da Educação Básica, 
frequência mínima de 60% (sessenta por cento). 
 
29 - Por muito tempo perdurou o 
entendimento de que a educação especial, 
organizada de forma paralela à educação 
comum, seria a forma mais apropriada para 
o atendimento de estudantes que 
apresentavam deficiência ou que não se 
adequassem à estrutura rígida dos sistemas 
de ensino. De acordo com o disposto na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei, 
nº 9.394/96) não podemos afirmar que: 
 



6 

 

a) É preferencialmente oferecida na rede regular 
de ensino, para educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação. 
b) É assegurado serviços de apoio especializado, 
na escola regular, para atender às peculiaridades 
da clientela de educação especial quando 
necessário. 
c) Os educandos com deficiência tem prioridade 
de atendimento em relação aos alunos que 
apresentam transtornos globais. 
d) É dever constitucional do Estado, ofertar a 
educação especial na faixa etária de zero a seis 
anos, durante a educação infantil. 
 
30 - De acordo com o disposto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, marque V 
(verdadeiro) ou F (falso): 
( ) É direito da criança e do adolescente 
ser criado e educado no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral.  
( ) Os pais ou responsável têm a 
obrigação de matricular seus filhos ou 
pupilos na rede regular de ensino. 
( ) Ao adolescente portador de 
deficiência é assegurado trabalho protegido. 
( ) É dever de todos prevenir a 
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos 
da criança e do adolescente. 
( ) O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica 
e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, ideias 
e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) V, F, V, V, F. 
b) V, V, F, F, V. 
c) V, V, F, V, V. 
d) V, V, V, V, V. 
 
31 - Os alimentos são classificados em três 
grupos, conforme a função que cada um 
exerce em nosso organismo: energético, 
plástico ou construtor e regulador. São 
alimentos pertencentes ao grupo plástico, 
exceto: 
a) Açucares. 
b) Carnes. 
c) Frutas. 

d) Leites e derivados. 
 
32 - Existe hoje uma preocupação mundial 
com o aumento significativo da temperatura 
média da Terra causada pelo acúmulo de gás 
carbônico na atmosfera. Todas as 
alternativas abaixo apresentam processo que 
produzem gás carbônico, EXCETO: 
a) Atividade respiratória dos seres vivos. 
b) Fotossíntese realizada pelas plantas. 
c) Queima de combustíveis fósseis. 
d) Queima de combustível por motor de 
automóvel. 
 
33 - Nas pteridófitas existem até plantas de 
grande porte, como as samambaiaçus. 
Assinale a alternativa abaixo onde aparece 
relacionada á principal característica do 
grupo que permitiu a sua adaptação ao meio 
terrestre:  
a) Presença de corpo vegetativo. 
b) Presença de folhas bem desenvolvidas. 
c) Presença de raízes verdadeiras. 
d) Presença de sistema vascular representado 
pelos vasos condutores de seiva. 
 
34 - A respiração compreende dois processos, 
a inspiração e a expiração. Tanto a inspiração 
quanto a expiração dependem dos 
movimentos dos músculos intercostais, das 
costelas e do diafragma. Sobre o processo de 
inspiração é correto afirmar que: 
a) Os músculos intercostais e o diafragma 
contraem, a caixa torácica aumenta, a pressão 
interna diminui, as costelas levantam e o ar é 
capturado. 
b) Os músculos intercostais e o diafragma 
contraem, o volume da caixa torácica e a pressão 
interna aumentam, as costelas abaixam e o ar é 
capturado. 
c) Os músculos intercostais e o diafragma 
relaxam, a caixa torácica e a pressão interna 
diminuem, as costelas levantam e o ar é 
capturado. 
d) Os músculos intercostais e o diafragma 
relaxam, ocorre á diminuição do volume da 
caixa torácica, aumento da pressão interna, as 
costelas abaixam e o ar é expelido. 
 
35 - A construção de usinas hidrelétricas é 
uma alternativa energética para países como 
o Brasil, em que há muitos rios, porém pode 
resultar em alguns problemas ambientais. 
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Todas as alternativas abaixo apresentam 
exemplos desses problemas, EXCETO: 
a) Alagamento de grandes regiões com 
alterações no clima. 
b) Aumento de habitats de alguns vetores de 
doenças. 
c) Diminuição das áreas de terras cultiváveis. 
d) Empobrecimento dos solos. 
 
36 - O transporte intracelular de substâncias, 
a digestão, a respiração e o armazenamento 
de substâncias nas células são realizadas, 
respectivamente, nas seguintes organelas: 
a) Complexo de Golgi, lisossomos, 
mitocôndrias, retículo endoplasmático. 
b) Lisossomos, retículo endoplasmático, 
mitocôndria e complexo de Golgi. 
c) Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, 
mitocôndrias e lisossomos. 
d) Retículo endoplasmático, lisossomos, 
mitocôndrias e complexo de Golgi. 
 
37 - Existem vários tipos de ondas 
eletromagnéticas, marque a 2ª coluna em 
relação a 1ª coluna: 
1ª COLUNA 
I - Onda que nos permite enxergar objetos. 
II - A onda com a menor frequência. 
III - A onda com a menor frequência. 
IV - Usadas na transmissão de televisão por 
satélite. 
V - Usadas em aparelhos que nos permite 
enxergar a noite. 
2º COLUNA 
( ) Luz visível. 
( ) Raios gama. 
( ) Ondas de rádio. 
( ) Raios infravermelhos. 
( ) Micro-ondas. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) I – III – II – V – IV. 
b) II – I – III – V – IV. 
c) I – II – III – IV – V. 
d) I – IV – II – V – III. 
 
38 - Com relação às relações ecológicas, 
assinale a afirmativa incorreta: 
a) O inquilinismo é um tipo de relação 
harmônica interespecífica. 
b) O comensalismo é um tipo de relação 
desarmônica interespecífica. 
c) O mutualismo é um tipo de relação harmônica 
interespecífica. 

d) O parasitismo é um tipo de relação 
desarmônica. 
 
39 - Dentre as transformações abaixo, 
assinale a alternativa que apresenta um 
fenômeno físico: 
a) Dissolução de um comprimido efervescente. 
b) Enferrujamento de um prego exposto ao ar. 
c) Separação do nitrogênio do ar. 
d) Transformação do leite em coalhada. 
 
40 - Em qualquer parte da biosfera há um 
ciclo de vida que comanda todos os seres 
vivos que dela fazem parte. De todos os 
animais, plantas e microrganismos, esse ciclo 
consiste em: 
a) Nascimento, desenvolvimento e 
multiplicação. 
b) Nascimento, desenvolvimento, multiplicação 
e morte. 
c) Nascimento, desenvolvimento, multiplicação, 
morte e decomposição. 
d) Nascimento, multiplicação e morte. 
 
41 - Em uma fábrica, João precisa fazer o 
pedido de vasilhames para embalar a 
produção de creme para cabelos. Sabendo 
que cada vasilhame suporta 735 ml de creme 
e que a cada 10 minutos são produzidos 5 
litros do mesmo, de quantos vasilhames João 
vai precisar para embalar a produção de 
18000 segundos? 
a) 100. 
b) 200. 
c) 50. 
d) 240. 
 
42 - Na função  
quando se modifica a constante D, no que isso 
reflete graficamente? 
a) Amplitude do gráfico. 
b) Comprimento da onda. 
c) Frequência da onda. 
d) Deslocamento no eixo das ordenadas. 
 
43 - Ao fazer um levantamento, o RH de uma 
empresa identificou que a cada 12 
funcionários 8 são mulheres. Sabendo que na 
empresa há 100 funcionários do sexo 
feminino, quantos funcionários essa empresa 
tem no total? 
a) 50. 
b) 150. 
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c) 120. 
d) 180. 
 
44 - No triângulo retângulo a seguir, a 
tangente de  mede? 

 
a) 5. 
b) 2. 

c) . 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
45 - Qual dos pares a seguir faz parte do 
conjunto de soluções do sistema 

? 

a) (30,5). 
b) (34,9). 
c) (5,-20). 
d) (7, -18). 
 

46 - O resultado da equação (2+ ) x 5 –  é: 

a) 21. 
b) 11. 
c) 43. 
d) 7. 
 
47 - Determine o valor de x a partir da 
figura: 

 
Podemos concluir que o valor de x é: 
a) -6. 
b) 16. 

c) -5. 
d) 2. 
 
48 - João precisa medir a altura da parede da 
sua casa, mas apesar de ter uma fita métrica, 
não consegue chegar até a parte mais alta 
para a medição. Ao encontrar uma estaca de 
madeira ele tem a ideia de apoiá-la na parte 
mais alta da parede, formando um ângulo de 
30  com o solo. Sabendo que a estaca possui 6 
metros, qual a altura da parede? 
a) 3 metros. 
b) 4 metros. 
c) 5 metros. 
d) 6 metros. 
 
49 - Carla tem uma madeireira onde vende o 
m³ da madeira por R$ 50,00. Ela vai vender 
uma peça de madeira em formato de prisma 
de base triangular e para isso precisa calcular 
seu volume. Sabendo que sua altura é de 6 m, 
e sua base é um triangulo retângulo de 
catetos 8 m e 4m por qual valor ela deve 
vender? 
a) R$ 48000,00. 
b) R$ 6050,00. 
c) R$ 10000,00. 
d) R$ 4800,00. 
 
50 - A tangente de um ângulo será positiva 
no: 
a) Primeiro e segundo quadrantes. 
b) Primeiro e terceiro quadrantes. 
c) Segundo e quarto quadrantes. 
d) Segundo e terceiro quadrantes. 
 


