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DOCENTE II

CIÊNCIAS

concurso@fesp.rj.gov.br

Domingo - Manhã
Duração da Prova: 4 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinqüenta) questões da Prova Objetiva e 02 (duas) questões da Prova Discursiva, sem repetição ou falha,
assim distribuídas:

Português Conhecimentos Conhecimentos Discursivas
Pedagógicos Específicos

01 a 10 11 a 20 21 a 50 02

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

c) Um caderno de respostas para as questões discursivas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de
tinta na cor azul ou preta.

04 - 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.

Exemplo:

05 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E),só
uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas.

Obs.: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

07 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Prova não serão levados em conta.

A B C D E
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PORTUGUÊS
FIM DAS GELEIRAS AUMENTARÁ A FOME

As geleiras estão derretendo no ritmo mais rápido dos
últimos cinco mil anos, e esse fenômeno é uma ameaça a
milhões de pessoas e múltiplos ecossistemas, segundo o
Programa Ambiental das Nações Unidas (ONU). De acordo
com o Earth Policy Institute, a China e a Índia estão entre as
nações que seriam mais afetadas. Os agricultores terão cada
vez mais dificuldades para irrigar suas colheitas.

A irrigação é vital para a produção agrícola, mas tende
a diminuir com o derretimento das geleiras que alimentam os
grandes rios da Ásia. O Ganges, o Amarelo e o Yangtze rece-
bem água das chuvas durante a época da monção. Mas na
estação seca eles dependem muito das águas do degelo na
cordilheira do Himalaia. A geleira Gangotri, sozinha, supre 70%
do fluxo do Ganges no período da seca.

É na estação de seca que a água é mais necessária
para irrigar as plantações de arroz e trigo, principais fontes de
calorias de centenas de milhões de pessoas. O relatório do
Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC)
diz que muitas geleiras do Himalaia podem desaparecer até
2035. Segundo Brown, glaciologistas chineses estimam que
dois terços das geleiras na região do Tibete-Qinghai deixarão
de existir em 2060.

Com a redução drástica de água, o fluxo dos grandes
rios se tornaria sazonal, adverte Brown, que tem documenta-
do efeitos dos danos ambientais na produção alimentar. Chi-
na e Índia são responsáveis por metade da produção de trigo
e arroz do mundo.

O Globo, 21-3-2008

01. O título dado ao texto, em função do que é lido, deve ser
visto como:

A) um alerta contra uma ameaça;
B) uma previsão ameaçadora contra as geleiras;
C) uma informação com tom de conselho aos homens;
D) uma crítica à falta de ação das autoridades;
E) um manifesto contra os países emergentes.

02. Ao citar instituições como o Programa Ambiental das Na-
ções Unidas e o Earth Policy Institute, o autor do texto pretende:

A) criticar as altas autoridades que nada fazem para proteger
o meio ambiente;

B) dar mais credibilidade e autoridade às informações
transmitidas;

C) mostrar a importância do artigo para os leitores do jornal;
D) indicar a preocupação das autoridades em relação ao

problema citado;
E) demonstrar sua competência ao tratar do assunto.

03. “A irrigação é vital para a produção agrícola”; o item que
mostra essa frase do texto reescrita de forma a alterar o seu
sentido original é:

A) Para a produção agrícola, a irrigação é vital;
B) A irrigação, para a produção agrícola, é vital;
C) É vital para a produção agrícola a irrigação;
D) Vital para a produção agrícola é a irrigação;
E) A produção é vital para a irrigação agrícola.

04. Segundo o texto, o fim das geleiras aumentará a fome porque:

A) a China e a Índia produzem 70% de trigo e arroz do mundo;
B) as terras agrícolas da Ásia serão inundadas pelas águas

dos rios;
C) a irrigação das terras agrícolas se tornará mais difícil;
D) os rios Ganges, Amarelo e Yangtze aumentarão o seu fluxo;
E) os agricultores não poderão mais prever as colheitas.

05. O segmento do texto que não soa como desastre é:

A) “Fim das geleiras aumentará a fome”;
B) “Mas na estação seca eles dependem muito das águas

do degelo”;
C) “muitas geleiras do Himalaia podem desaparecer até

2035”;
D) “dois terços das geleiras na região do Tibete-Qinghai

deixarão de existir em 2060”;
E) “Os agricultores terão cada vez mais dificuldades para

irrigar suas colheitas”.

06. “...a China e a Índia estão entre as nações que seriam
mais afetadas”; o emprego do futuro do pretérito (seriam) nesse
segmento do texto mostra um(a):

A) previsão que certamente se realizará;
B) fato a ocorrer em futuro próximo;
C) ocorrência de difícil realização;
D) acontecimento provável no futuro;
E) fato que ocorrerá inevitavelmente.

07. A afirmação abaixo que não está presente no texto, de
forma direta ou implícita, é:

A) O derretimento das geleiras ocasionará problemas para
os agricultores;

B) O derretimento das geleiras é fruto do aquecimento global;
C) Na época da monção, o problema do derretimento não é

tão grave;
D) Na época da seca, a água das geleiras é vital para a

irrigação;
E) Sem as geleiras, o rio Ganges e outros rios asiáticos

secarão.

08. “...que tem documentado efeitos dos danos ambientais...”;
o tempo verbal sublinhado indica uma ação que:

A) terminará em futuro próximo;
B) se vem processando ultimamente;
C) terminou há muito pouco tempo;
D) se completou antes de outra ação passada;
E) durou no tempo passado e se encerrou no presente.

09. A frase em que ocorre um adjetivo em grau comparativo ou
superlativo é:

A) “As geleiras estão derretendo no ritmo mais rápido dos
últimos cinco mil anos”;

B) “Os agricultores terão cada vez mais dificuldades para
irrigar suas colheitas”;

C) “a China e a Índia estão entre as nações que seriam mais
afetadas”;

D) “A irrigação é vital para a produção agrícola”;
E) “eles dependem muito das águas do degelo”.

10. “A irrigação é vital para a produção agrícola, mas tende a
diminuir com o derretimento das geleiras que alimentam os
grandes rios da Ásia. O Ganges, o Amarelo e o Yangtze rece-
bem água das chuvas durante a época da monção. Mas na
estação seca eles dependem muito das águas do degelo na
cordilheira do Himalaia. A geleira Gangotri sozinha supre 70%
do fluxo do Ganges no período da seca”; nesse segundo pará-
grafo do texto, o adjetivo que é explicado no próprio parágrafo é:

A) vital;
B) agrícola;
C) grandes;
D) seca;
E) sozinha.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

11. O século XVIII é político-pedagógico por excelência. É nes-
se século que se realiza a passagem do controle da Educa-
ção da Igreja para o Estado. Dentre os grandes pensadores
da época, chamados “iluministas” ou “ilustrados”, que luta-
vam em defesa da racionalidade, das liberdades individuais
e contra o desmedido poder da Igreja e dos governantes, po-
dem-se citar Rousseau, Kant e os pedagogos Pestalozzi,
Herbart e Froebel.

De acordo com Gadotti, o iluminismo educacional represen-
tou o fundamento da pedagogia burguesa que, ainda nos dias
atuais, insiste predominantemente na:

A) transmissão de conteúdos e na formação social
individualista;

B) educação integral e na formação social do trabalhador;
C) transformação da razão social em força social e na

autonomia pedagógica;
D) auto-educação e no trabalho coletivo;
E) pedagogia do diálogo e na formação social coletiva.

12. Lauro de Oliveira Lima, cujo pensamento está estreita-
mente vinculado à prática de uma escola experimental
piagetiana, propõe, em sua teoria da educação, os “dez man-
damentos do ensino”.

Assinale a alternativa que indica um desses mandamentos:

A) Prestigie a memorização – ela pode resultar na melhor
apreensão dos conteúdos;

B) Prepare antecipadamente o material didático a ser
utilizado, de acordo com o planejamento dos conteúdos a
serem transmitidos;

C) Considere, prioritariamente, o contexto social da criança e
as interações que ela estabelece com as outras crianças
e com os adultos;

D) A disciplina é fundamental – evite propor jogos e
brincadeiras que tornam as crianças dispersivas;

E) Leve as crianças a discutirem entre si as situações
propostas, respeite suas conclusões, mesmo as erradas
– elas correspondem ao nível mental da criança.

13. Relacione os processos através dos quais a escola refe-
renda o controle social, listados à esquerda, com os respec-
tivos resultados apresentados à direita.

1- repetição (   ) constrói indivíduos submissos,
que não manifestam espontanei-
dade e criatividade

2- condicionamento (   ) inibe o espírito de iniciativa, tolhe
a inteligência ao privilegiar a for-
mação de hábitos

3- repressão (   ) inibe o espírito de iniciativa, tolhe
a inteligência ao privilegiar a for-
mação de hábitos

4- reprodução das
condições sociais (   ) “enquadra” as crianças nos pa-

drões estabelecidos através do
medo, das punições e recom-
pensas

(   ) perpetua a desigualdade social
através do autoritarismo e do des-
respeito à pessoa

A seqüência correta é:

A) 2, 4, 3 e 1;
B) 2, 1, 3 e 4;
C) 3, 1, 2 e 4;
D) 3, 4, 1 e 2;
E) 4, 2, 1 e 3.

14. Os relatórios do SAEB, ao longo de uma década, foram
analisados por Gomes em “Novas Perspectivas Sociológi-
cas”. O autor destaca que um item avaliado, cujo efeito mos-
trou-se nulo sobre o desempenho dos alunos, gerando dúvi-
das quanto à sua efetividade, foi:

A) o desenvolvimento pelo professor de mais de oitenta
porcento dos conteúdos;

B) o acesso à informação e a suficiência de recursos na escola;
C) a exigência de concurso público para o ingresso de

professores e diretores;
D) a realização de reuniões pedagógicas periódicas;
E) a escolaridade adequada de diretores e professores.

15. Hoffmann afirma que há, por parte dos professores, o uso
equivocado dos testes, principalmente considerando-se que
a sua finalidade mais importante, na escola, deve ser:

A) investigação, mensuração e classificação;
B) investigação, análise de resultados e nova ação;
C) constatação, mensuração e análise de resultados;
D) constatação, classificação e repetição de conteúdos;
E) análise de resultados, repetição de conteúdos e classificação.

16. Duas tendências pedagógicas consideram que o profes-
sor desempenha papel insubstituível nas relações profes-
sor–alunos. Na primeira, o professor exerce toda a sua auto-
ridade para impedir qualquer comunicação entre os alunos.
Na segunda, o professor é o mediador das trocas que se
estabelecem na interação entre o sujeito e o meio, havendo
comunicação entre todos.

Segundo Luckesi, essas duas tendências são, respectiva-
mente:

A) a liberal tradicional e a liberal renovada não-diretiva;
B) a progressista libertadora e a progressista libertária;
C) a liberal renovada não-diretiva e a progressista libertadora;
D) a crítico-social dos conteúdos e a progressista libertária;
E) a liberal tradicional e a crítico-social dos conteúdos.

17. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional consi-
dera despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino
as que são realizadas com vistas à consecução dos objetivos
básicos das instituições educacionais de todos os níveis.

Assinale a alternativa que indica a despesa que se enquadra
no conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino:

A) subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter
assistencial;

B) programas suplementares de alimentação;
C) manutenção de programas de transporte escolar;
D) obras de infra-estrutura;
E) formação de quadros especiais para a administração pública.

18. “O aluno é colocado diante de um painel onde aparece
uma questão relativa a algo que ele já conhece e, ao mesmo
tempo, uma nova informação sobre o mesmo tema. O aluno
deve responder à questão apresentada e, se acertar, a má-
quina passará automaticamente para a questão seguinte, que
será referente à informação dada imediatamente antes. Se
não acertar, não poderá prosseguir, devendo retornar a algum
passo anterior.”

(Fontana e Cruz)

Essa é uma breve descrição do funcionamento da “máquina
de ensinar” idealizada por Skinner. Dessa “máquina de ensi-
nar”, derivou, na educação formal, o:

A) método dos centros de interesse;
B) método dialógico;
C) teste de prontidão;
D) ensino por instrução programada;
E) projeto participativo na escola.
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19. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Funda-

mental destacam que é preciso reverter o quadro de discrimi-

nação e exclusão existente no interior das escolas, perpetra-

do pelo racismo, sexismo e preconceitos originados por situ-

ações socioeconômicas, regionais, culturais e étnicas.

Sendo assim, ao definir suas propostas pedagógicas, as

escolas deverão explicitar, dentre outros aspectos:

A) o reconhecimento da identidade pessoal de alunos e

professores;

B) um código de conduta para toda a comunidade escolar;

C) estratégias traçadas para minimizar as dificuldades

econômicas da comunidade;

D) medidas severas visando a garantir o respeito a toda a

comunidade escolar;

E) os limites precisos da atuação de cada profissional que

atua na escola.

20. Não é raro nos centros urbanos brasileiros que algumas

crianças fiquem aos cuidados de outra pessoa que não o pai

ou a mãe. É essa pessoa quem estabelece os vínculos com

a escola – leva e busca a criança, participa das reuniões de

pais, acompanha o rendimento escolar, etc, desempenhando

o papel de guardião de fato da criança. Em casos como esse,

a guarda de direito poderá ser concedida a essa pessoa.

De acordo com o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, sempre que for possível, a criança deverá ser ouvida

previamente e sua opinião devidamente considerada.

Na apreciação do pedido de guarda, também deverão ser

levados em conta aspectos como:

A) o grau de parentesco e a opinião de professores da criança;

B) o grau de parentesco e a relação de afinidade ou

afetividade;

C) o ambiente familiar adequado e o nível de escolaridade do

solicitante;

D) a opinião de professores da criança e a relação de

afinidade;

E) a relação de afinidade e uma situação econômica

privilegiada do solicitante.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação de 1961, a educação brasileira caracterizava-se por
uma prática tradicional, apesar dos movimentos de renova-
ção então em curso. O ensino era marcado por aulas
expositivas, em que o professor transmitia conhecimentos, e
ao aluno cabia a reprodução dessas informações. Uma outra
característica daquela prática tradicional era:

A) o conhecimento científico não era considerado um saber
neutro;

B) os aspectos lógicos constituíam o eixo da questão
pedagógica;

C) as atividades práticas eram o elemento básico para a
compreensão de conceitos;

D) a verdade científica era permanentemente questionada;
E) os objetivos do processo educativo eram

preponderantemente formativos.

22. A reação física que ocorre no Sol, responsável pela libera-
ção de imensa quantidade de energia, é:

A) a fusão de átomos de hidrogênio, formando átomos de hélio;
B) a redução de átomos de urânio, formando átomos de

nitrogênio;
C) a combustão de átomos de oxigênio, formando átomos de

ozônio;
D) a oxidação de átomos de hélio, formando átomos de

argônio;
E) a fissão de átomos de nitrogênio, formando átomos de

hidrogênio.

23. Motivados pela atual preocupação com o desmatamento
da Amazônia, alguns alunos analisavam as características do
carvão mineral e do carvão vegetal, e os relacionavam com a
poluição ambiental. Com a ajuda do professor, concluíram
corretamente que:

A) o carvão mineral é obtido através da carbonização de
árvores e representa um dos maiores poluidores da
atmosfera;

B) o carvão vegetal resulta do processo de fossilização de
árvores soterradas e sua queima elimina grande
quantidade de produtos poluentes;

C) o carvão mineral origina-se da fossilização de árvores
soterradas e, quando queimado, lança grande quantidade
de poluentes na atmosfera;

D) o carvão vegetal resulta da queima de árvores e é
largamente usado como combustível nas indústrias,
devido a seu pequeno efeito poluidor;

E) o carvão mineral está ligado ao soterramento de vegetais,
há milhões de anos atrás, e tem a vantagem de causar
pequena poluição quando é queimado.

24. Um barômetro e um higrômetro, instalados em uma mes-
ma região, fornecem informações que podem ser utilizadas
na previsão do tempo. Uma relação correta entre a pressão
atmosférica, a umidade do ar e a expectativa em relação ao
tempo é:

A) pressão atmosférica baixa →  ar úmido → provável
ausência de chuvas;

B) pressão atmosférica alta →  ar seco → provável
ausência de chuvas;

C) pressão atmosférica baixa →  ar seco → provável
ocorrência de chuvas;

D) pressão atmosférica alta →  ar úmido → provável
ocorrência  de chuvas;

E) pressão atmosférica baixa →  ar seco → provável
ausência de chuvas.
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Fonte: Cruz. O Corpo Humano, pág. 57 

25. A água em uma das etapas da estação de tratamento, pas-
sa por tanques de cimento, onde recebe determinadas subs-
tâncias, como o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio.

No processo de tratamento da água, essas substâncias es-
tão relacionadas com:

A) a correção do índice de amônia da água, aproximando-o
do ponto de neutralidade;

B) o primeiro combate a algas verdes, especialmente
sensíveis aos hidróxidos;

C) a floculação de partículas finas de areia, argila e outras
impurezas;

D) a esterilização da água, através da destruição de coliformes
fecais;

E) a diminuição da densidade das impurezas presentes na
água, que passam a flutuar.

26. Considere dois animais, cujos nomes científicos são
Panthera onca  e   Panthera leo . De acordo com o sistema de
classificação de Lineu, é correto afirmar, sobre esses ani-
mais, que:

A) em condições naturais, entre eles não há cruzamento e
geração de filhotes férteis;

B) eles pertencem a gêneros diferentes, embora sejam da
mesma espécie;

C) eles pertencem ao mesmo gênero, porém a famílias e
espécies diferentes;

D) em condições naturais, entre eles pode haver cruzamento
e geração de filhotes férteis;

E) eles pertencem a classes diferentes, embora sejam da
mesma espécie.

27. Uma característica importante da circulação sangüínea
das aves é que o coração é formado por:

A) dois átrios e um ventrículo, não ocorrendo mistura do
sangue venoso com o sangue arterial;

B) dois átrios e dois ventrículos, ocorrendo mistura parcial do
sangue venoso com o sangue arterial;

C) um átrio e dois ventrículos, ocorrendo mistura parcial do
sangue venoso com o sangue arterial;

D) dois átrios e dois ventrículos, não ocorrendo mistura do
sangue venoso com o sangue arterial;

E) dois átrios e um ventrículo, ocorrendo mistura total do
sangue venoso com o sangue arterial.

28. “Digestão exclusivamente intracelular – não há uma cavi-
dade digestória na qual o alimento sofra uma digestão parcial
antes de ser distribuído a todas as células do organismo”

Essa é uma característica do filo:

A) Platyhelminthes;
B) Cnidária;
C) Nematódea;
D) Annelida;
E) Porífera.

29. Assinale a opção que indica três exemplos de raízes co-
mestíveis:

A) batata-doce, cenoura e rabanete;
B) mamona, palmito e gengibre;
C) nabo, batata inglesa e alho;
D) inhame, abobrinha e berinjela;
E) cebola, noz e mandioca.

30. Em relação à morfologia das flores, é correto afirmar que:

A) o gineceu é o verticilo reprodutor feminino, composto por

estames.

B) o androceu é o verticilo reprodutor masculino, composto

por carpelos.

C) o gineceu é o verticilo reprodutor feminino, composto por

anteras.

D) o gineceu é o verticilo reprodutor masculino, composto por

pistilos.

E) o androceu é o verticilo reprodutor masculino, composto

por estames.

31. Um aluno, na aula de Educação Física, precisou ser am-

parado após alguns exercícios girando o corpo, porque sentia

forte tonteira. O professor conversou com a turma sobre o

mecanismo de manutenção do equilíbrio do corpo humano,

ressaltando que esse mecanismo está relacionado com a

seguinte estrutura presente na orelha interna:

A) tuba auditiva;

B) canais semicirculares;

C) janela oval;

D) órgão de Corti;

E) cóclea.

32. Considere o esquema mostrado abaixo.

A alternativa que nomeia corretamente cinco das estruturas

assinaladas no esquema é:

A) 2 – úmero, 3 – bíceps, 4 – ulna, 5 – rádio e 8 – tríceps;

B) 2 – fíbula, 3 – tríceps, 4 – rádio, 5 – úmero e 8 - bíceps;

C) 2 – rádio, 3 – bíceps, 4 – fíbula, 5 – ulna e 8 – deltóide;

D) 2 – fíbula, 3 – adutor, 4 – rádio, 5 – ulna e 8 – tríceps;

E) 2 – úmero, 3 – tríceps, 4 – ulna, 5 – rádio e 8 – deltóide.

33. As glândulas paratireóides produzem um hormônio deno-

minado paratormônio, que está relacionado com:

A) a estimulação da produção e secreção de leite;

B) o aumento do metabolismo geral do organismo;

C) o controle da taxa de cálcio no sangue;

D) a conversão de aminoácidos em glicose no fígado;

E) a diminuição da irrigação sangüínea na pele.



Docente II - Ciências

6CONCURSO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO - FESP RJ

Dia 27.04.2008 - Manhã

34. Um aluno estava curioso em relação à leptospirose, pois
alguns casos foram registrados em sua comunidade. Ficou
sabendo que essa doença é causada por uma bactéria deno-
minada Leptospira interrogans e tem como um importante
meio de transmissão:

A) o perdigoto, o espirro e a tosse;
B) o contato com objetos contaminados pelas fezes de

indivíduos doentes;
C) a ingestão de carne de porco ou de boi malcozida;
D) o contato direto com o sangue de indivíduos contaminados

pela bactéria;
E) o contato com objetos contaminados por urina de ratos

portadores da bactéria.

35. A doença de Chagas ainda mantém caráter de endemia
no Brasil, estando diretamente relacionada às condições
socioeconômicas da população. Ataca órgãos como o fígado
e o coração, podendo levar à morte por insuficiência cardíaca.

O agente causador e o transmissor da doença de Chagas
são, respectivamente:

A) protozoário Plamodium vivax  e mosquito Anopheles;
B) protozoário Leishmania braziliensis e percevejo Lutzomyia;
C) bactéria Bordetella pertussis e mosquito Culex;
D) protozoário Trypanosoma cruzi e percevejo barbeiro;
E) bactéria Chlamydia trachomatis e mosquito Panstrongylus.

36. A passagem de substâncias através da membrana plasmática,
quando ocorre da região onde as substâncias estão menos con-
centradas para onde estão mais concentradas, é feita por:

A) transporte passivo, sem gasto de energia;
B) difusão facilitada, com gasto de energia;
C) transporte ativo, com gasto de energia;
D) transporte passivo, com gasto de energia;
E) transporte ativo, sem gasto de energia.

37. Quando determinadas células atravessam um longo perí-
odo sem receber alimento, é possível que organóides das
próprias células sejam “digeridos”, resolvendo temporaria-
mente a necessidade de alimento e de energia. Esse proces-
so, conhecido como autofagia, ocorre com a participação, prin-
cipalmente, de estruturas denominadas:

A) acrossomas;
B) ribossomos;
C) peroxissomas;
D) desmossomos;
E) lisossomos.

38. As células intestinais capturam gotículas de gordura pre-
sentes no tubo digestivo através de invaginações da mem-
brana, formando vesículas muito pequenas, menores do que
0,15µm. Esse processo é denominado:

A) pinocitose;
B) exocitose;
C) plasmoptise;
D) fagocitose;
E) plasmólise.

39. Animais e vegetais terrestres possuem algum tipo de pro-
teção contra a perda excessiva de água para o meio ambien-
te. Nos vegetais lenhosos, nas partes mais antigas do caule
e das raízes, há uma cobertura de várias camadas de células
mortas, impregnadas de uma substância impermeável, que
entra na composição da cortiça, denominada:

A) suberina;
B) quitina;
C) cutina;
D) renina;
E) queratina.

40. A imprensa tem noticiado, periodicamente a ocorrência do
fenômeno da eutrofização da água de rios e lagoas, em cuja
fase final há a produção de gases tóxicos, como o gás sulfídrico,
provocando a morte de peixes e numerosos outros organismos.

O processo de eutrofização pode iniciar-se com:

A) o rápido desaparecimento das algas microscópicas que
vivem próximas à superfície da água;

B) a ausência de nutrientes na água, provocando o
desaparecimento das bactérias aeróbias decompositoras;

C) o excesso de penetração de luz na água, intensificando a
fotossíntese nas camadas mais profundas;

D) o rápido crescimento da população de espécies
predadoras, desequilibrando a cadeia alimentar do
ecossistema;

E) o acúmulo de nutrientes minerais, devido ao lançamento
de fertilizantes e adubos nas águas.

41. Um homem daltônico casa-se com uma mulher normal
não-portadora. Sobre o aparecimento de daltonismo entre os
descendentes, pode-se afirmar que esse casal:

A) terá todas as filhas normais e os filhos poderão ser
daltônicos;

B) terá todos os filhos (homens ou mulheres) daltônicos;
C) poderá ter filhos ou filhas portadores da doença;
D) terá todos os filhos (homens ou mulheres) normais;
E) terá todos os filhos normais e as filhas poderão ser

daltônicas.

42. Um dos filos do reino Protista correspondente ao grupo
dos protozoários está representado pelos esporozoários.

Como duas características dos esporozoários, podem-se citar:

A) alimentam-se através do citóstoma  /  não realizam o
parasitismo;

B) são desprovidos de organóides locomotores  /  todos são
parasitas;

C) locomovem-se por pseudópodes  /  são parasitas obrigatórios;
D) realizam locomoção por flagelos  /  são parasitas facultativos;
E) controlam a pressão osmótica através dos vacúolos

pulsáteis  /  não realizam o parasitismo.

43. Um laboratório precisa distribuir 2,4 litros de um produto
químico líquido em frascos iguais, cada um contendo 60 cm3

do produto. Para distribuir todo o produto, serão necessários:

A) 18 frascos;
B) 24 frascos;
C) 30 frascos;
D) 36 frascos;
E) 40 frascos.

44. O professor escreveu no quadro o início da equação quí-
mica da reação de neutralização total entre o ácido fosfórico e
o hidróxido de cálcio, como mostrado abaixo.

2 H3PO4  +  3 Ca(OH)2  →

Em seguida, pediu que os alunos completassem a equação.
A resposta correta foi:

A) 2 Ca2(PO4)3  +  3 H2O;
B) Ca3H(PO4)2  +  6 OH;
C) Ca3(PO4)2  +  6 H2O;
D) Ca3(PO4)3  +   H2O;
E) 3 CaOH  +  2 H2PO2.
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45. A dor de cabeça e o enjôo decorrentes da ingestão exagera-
da de bebida alcoólica estão relacionadas com a ação do etanal,
resultante do metabolismo do etanol presente na bebida.

O etanal é um composto orgânico que pertence à classe fun-
cional dos aldeídos, que se caracterizam pela presença do
grupo funcional:

A) C=O
B) – CHO
C) – COOH
D) – OH
E) – O –

46. Considere o sistema de forças representado abaixo.

A alternativa que melhor representa a direção e o sentido da
resultante desse sistema é:

A)

B)

C)

D)

E)

47. A alternativa que apresenta um exemplo de alavanca
interpotente é:

A) deslocamento de um corpo com a ponta de uma pinça;
B) duas crianças em uma gangorra;
C) achatamento de um corpo com a ponta de um alicate;
D) elevação do corpo na ponta dos pés;
E) levantamento de um corpo usando um carrinho-de-mão.

48. Considere um local onde a velocidade de propagação de
som seja de 340 m/s. Para que uma pessoa possa perceber
claramente o eco de um som emitido por ela, é preciso que a
distância entre essa pessoa e o obstáculo que reflete o som
seja, no mínimo, de:

A) 4 metros;
B) 6,8 metros;
C) 17 metros;
D) 27,2 metros;
E) 34 metros.

49. A posição mais indicada para se instalar um aparelho de
ar condicionado em um aposento é:

A) na parte mais baixa do aposento, porque o ar frio é mais
denso;

B) na altura média do aposento, porque a temperatura não
altera a densidade do ar;

C) na parte mais alta do aposento, porque o ar frio é mais
denso;

D) na parte mais baixa do aposento, porque o ar frio é menos
denso;

E) na parte mais alta do aposento, porque o ar frio é menos
denso.

50. Uma reportagem mostrou que considerável parte da po-
pulação desconhece a razão pela qual, de quatro em quatro
anos, como acontece neste ano, o calendário é acrescido de
mais um dia no mês de fevereiro. O professor levou essa
questão para a sua turma e constatou que a maioria dos alu-
nos sabia que os anos bissextos são explicados pelo seguin-
te fato:

A) a cada quatro anos, a Terra completa uma rotação a mais
do que nos anos anteriores;

B) a Lua completa uma translação ao redor da Terra em 30
dias e 6 horas;

C) a cada quatro anos, a Terra completa a sua translação em
366 dias;

D) a Terra leva 365 dias e 6 horas para completar uma volta
em torno do Sol;

E) a Lua realiza uma volta completa ao redor da Terra em 364
dias e 18 horas.

DISCURSIVAS

QUESTÃO 01

Recentemente, fizeram muito sucesso, até pelo inusitado da
cena, as imagens, mostradas nos diversos telejornais, de
uma girafa sendo transportada em uma carreta para o Zooló-
gico do Rio de Janeiro. Os responsáveis pela operação de-
monstravam extremo cuidado com o animal e, algumas ve-
zes, tiveram de esperar pacientemente que ele abaixasse a
cabeça para o comboio poder passar por baixo de passare-
las ou viadutos.

No dia seguinte, no início da aula de Ciências, uma animada
discussão acontecia entre alunos de uma turma do 9º ano do
ensino fundamental. O professor ouviu o seguinte diálogo:

- Eu já ouvi que elas têm o pescoço muito comprido por-
que, durante milhões de anos, sempre se esforçavam para
alcançar, nas árvores, as folhas que gostavam de usar como
alimento, disse Carolina.

- Acho que não, retrucou Felipe. Elas conseguem se ali-
mentar em árvores altas porque têm o pescoço muito compri-
do. É isso.

- Mas, então, de que maneira o pescoço delas ficou assim
tão grande?, interveio Fernanda.

Apresente a resposta, cientificamente correta, dada pelo
professor para esclarecer as dúvidas dos seus alunos.

QUESTÃO 02

Quando a turma estudava as diversas formas de propagação
do calor, um aluno perguntou porque uma garrafa térmica con-
segue conservar, durante muito tempo, a temperatura de um
líquido colocado em seu interior.

Elabore uma explicação adequada para a pergunta do alu-
no.
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