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BIOLOGIA

Questão 04

Na Austrália, um adolescente de 17 anos foi vítima de
uma picada da cobra Inland Taipan, considerada a
mais venenosa do mundo, e consegue sobreviver.
Essa informação foi disponibilizada no endereço
eletrônico <http://f5.folha.uol.com.br/humanos/1160423-

Questão 01

adolescente-sobrevive-apos-ser-picado-por-cobra-maisvenenosa-do-mundo.shtml>.

No caso de acidentes envolvendo cobras
peçonhentas, a vítima deve receber:
A) soro terapêutico, que é responsável por uma
imunização passiva natural.
B) soro terapêutico, que é responsável por uma
imunização passiva artificial.
C) soro terapêutico, que é responsável por uma
imunização ativa natural.
D) vacina, que é responsável por uma imunização
ativa natural.
E) vacina, que é responsável por uma imunização
ativa artificial.

(Disponível em: <http://www.bocamaldita.com/wp-content/
uploads/2013/04/0404benett.jpeg>.Acesso em: 09 nov. 2014).

Em relação ao processo fotossintético realizado por
uma planta, o gás oxigênio proveniente da fase
fotoquímica (“reações de claro”) é originado a partir
da fotólise da(o):
A)
B)
C)
D)
E)

água.
glicose.
gás carbônico.
gás sulfídrico.
ATP.

Questão 05

Diferentemente dos musgos, as samambaias são
plantas que apresentam:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 02

Segundo uma reportagem disponibilizada no
endereço eletrônico <http://www1.folha.uol.
com.br/folha/mundo/ult94u593304.shtml>, um espanhol
morreu vítima de uma chifrada de um touro chamado
Cappuccino, que havia se separado do restante dos
animais. A chifrada atingiu a artéria aorta do homem,
além da veia cava e do pulmão.

vasos condutores de seiva.
tubo polínico.
sementes.
flores.
frutos.

Questão 06

A artéria aorta é um vaso sanguíneo que transporta
sangue:

Na respiração celular a molécula que se reduz
+
definitivamente, recebendo elétrons e íons H e
formando água, é o:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

venoso do átrio esquerdo para os pulmões.
venoso do átrio direito para todo o corpo.
venoso do ventrículo esquerdo para todo o corpo.
arterial do ventrículo direito para os pulmões.
arterial do ventrículo esquerdo para todo o corpo.

ATP.
NAD.
oxigênio.
FAD.
NADP.

Questão 03

Com relação aos organismos do Reino Fungi (mofos,
bolores, leveduras, cogumelos, orelhas-de-pau etc.),
é correto afirmar que são:
A)
B)
C)
D)
E)

acelulares.
fotossintetizantes.
apenas unicelulares.
aclorofilados.
apenas microscópicos.
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Questão 07

Questão 09

A ausência da proteína alfa-1-antitripsina na espécie
humana provoca deficiência hepática e
suscetibilidade a enfisema pulmonar. Cientistas
ingleses já conseguiram produzir ovelhas que contêm
o gene humano responsável pela produção dessa
proteína. Esse avanço científico foi importante, pois o
tratamento feito com proteína extraída do sangue
humano de pessoas normais é muito caro.

Uma molécula de RNA-mensageiro com sequência
de bases nitrogenadas CGUAUGAAUGGC foi
transcrita a partir de uma molécula de DNA, cuja fita
ativa possui a seguinte sequência de bases
nitrogenadas:
A)
B)
C)
D)
E)

Tais ovelhas, que possuem o gene humano para
produção da proteína alfa-1-antitripsina, lançada no
leite produzido em suas glândulas mamárias, são
denominadas de:

GCAUACUUACCG.
GCATACTTACCG.
CGATAGTTAGGC.
GCTUTCUUTCCG.
GCUTUCTTUCCG.

Questão 10

A)
B)
C)
D)
E)

mutantes.
recombinantes.
haplobiontes.
codificadas.
transgênicas.

+

Josué possui sangue ARh e sua mãe é do grupo
–
+
–
Orh . Lívia é do grupo Brh e seu pai é ORh . Josué
casou-se com Lívia. A probabilidade desse casal vir a
+
ter uma filha ABRh é de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 08

O esquema a seguir ilustra uma teia alimentar em um
lago. As bactérias e os seres vivos do fitoplâncton e
do zooplâncton estão ampliados.

1/4
1/8
3/8
3/16
3/32

QUÍMICA
Questão 11

O símbolo do elemento estanho é apresentado na
alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

Zn
Ge
Th
Sn
Si

Questão 12

Como exemplo de substância pura composta tem-se
o(a):
A)
B)
C)
D)
E)

(Gewandsznajder, Fernando & Linhares, Sérgio. Biologia Hoje-3.
São Paulo: Editora Ática, 2008.)

Nessa teia alimentar, o fitoplâncton e o sapo (ao se
alimentar do zooplâncton) correspondem,
respectivamente, aos níveis tróficos de um:
A)
B)
C)
D)
E)

grafite.
acetona.
oxigênio.
aço.
bromo.

decompositor e produtor.
produtor e consumidor primário.
consumidor primário e consumidor terciário.
consumidor secundário e decompositor.
produtor e consumidor secundário.
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Questão 18

Questão 13

Uma solução a 0,98% (m/v) de ácido sulfúrico possui
a seguinte concentração expressa em molaridade
(M/L).

Assinale a alternativa que apresenta uma mistura
homogênea.
A)
B)
C)
D)
E)

Água e naftaleno
Hexano e NaCl
Sangue
Leite
Ar atmosférico

(Dados: H2SO4 98 g/mol)
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 14

Considere uma mistura contendo sílica, água e
etanol. Assinale a alternativa que apresenta dois
métodos que, usados em sequência, podem separar
todos os componentes dessa mistura.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 19

Uma solução 1,0 M de hidróxido de sódio apresenta
aproximadamente a seguinte concentração em g/L:

Filtração e decantação
Destilação simples e sublimação
Filtração e destilação fracionada
Decantação e sublimação
Filtração e destilação simples

(Dados: NaOH = 40 g/mol)
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 15

O composto de carbono considerado inorgânico é
apresentado na alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

0,1 M
1M
2M
0,5 M
1,5 M

40,0 g/L
4,0 g/L
400 g/L
0,4 g/L
4000 g/L

Questão 20

Cianeto de Potássio.
Etino.
Ácido caproico.
Acetonitrila.
Epinefrina.

Assinale a alternativa que apresenta os grupos
funcionais presentes na molécula representada na
imagem a seguir.

Questão 16

Qual dentre as alternativas seguintes apresenta uma
função orgânica carbonilada?
A)
B)
C)
D)
E)

Amina
Éster
Nitrila
Fenol
Álcool

A)
B)
C)
D)
E)

Aldeído e cetona
Cetona e Alcino
Cetona e alceno
Aldeído e alceno
Éster e alceno

Questão 17

O ácido orgânico presente no vinagre é o:
A)
B)
C)
D)
E)

ácido butírico.
ácido benzoico.
ácido fórmico.
ácido acético.
ácido valérico.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Questão 23

Sobre a organização e estruturação didática da aula,
pode-se afirmar:

Questão 21

Sobre o Planejamento Escolar são feitas as
seguintes afirmações:
I.

I.

É uma tarefa docente que inclui a previsão das
atividades didáticas em termos de sua
organização e coordenação em face dos
objetivos propostos.

II. O trabalho docente, sendo uma atividade
intencional e planejada, requer estruturação e
organização a fim de que sejam atingidos os
objetivos do ensino.

II. A revisão e adequação dos objetivos propostos
no decorrer do processo de ensino também
fazem parte do planejamento.

III. A indicação de etapas do desenvolvimento da
aula significa que todas as aulas devam seguir
um esquema rígido e complexo.

III. O planejamento depende unicamente da
dinâmica externa do processo de ensino e
aprendizagem, isto é, das condições sociais e
culturais da escola.

Somente está(ao) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

A estruturação da aula é um processo que implica
inflexibilidade e rigorosidade em relação aos
conteúdos e materiais.

II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

Questão 24

Segundo o entendimento de que “cada aula é uma
situação didática específica, na qual objetivos e
conteúdos se combinam com métodos e formas
didáticas, visando fundamentalmente propiciar a
assimilação ativa de conhecimentos e habilidades
pelos alunos.” (LIBÂNEO, J.C. Didática. São Paulo: Cortez,
2009, p. 178), a melhor definição de aula seria:

Questão 22

Quanto ao planejamento, pode-se dizer que há três
modalidades que são articuladas entre si. São elas:
A) a avaliação, o planejamento em si e o plano
político pedagógico.
B) o plano da escola, o plano de ensino e o plano de
aulas.
C) o plano da escola, a avaliação e o plano político
pedagógico.
D) o plano de aulas, a avaliação e a pesquisa.
E) a avaliação, a pesquisa e a metodologia.

A) toda situação didática na qual se põem objetivos,
conhecimentos, problemas, desafios, com fins
instrutivos e formativos, que incitam crianças,
jovens e adultos a aprender.
B) uma situação expositiva, ministrada por
professor, que repassa conhecimento e instrui os
alunos quanto ao melhor modo de realizar tarefas
determinadas por ele e pelos materiais didáticos.
C) um momento de trabalho em que o professor
transmite ideias, conhecimentos e os alunos
escutam e absorvem o conteúdo.
D) um conjunto uniforme e homogêneo de alunos
que se agrupam em torno de um professor,
detentor do saber maior.
E) um conjunto de ações e procedimentos
previamente planejados pelo professor e postos
em execução, independente dos resultados
obtidos e do contexto de cada situação.
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Questão 25

Questão 27

A melhor definição de incentivo à aprendizagem
encontra-se em:

São funções do planejamento escolar, EXCETO:
A) explicitar princípios, diretrizes e procedimentos
do trabalho docente que assegurem a articulação
entre as tarefas da escola e as exigências do
contexto social e do processo de participação
democrática.
B) expressar os vínculos entre o posicionamento
filosófico, político pedagógico e profissional e as
ações efetivas que o professor irá realizar na sala
de aula, através de objetivos, métodos e formas
organizativas do ensino.
C) assegurar a racionalização, organização e
coordenação do trabalho docente, de modo que
a previsão das ações docentes possibilite ao
professor a realização de um ensino de
qualidade e evite a improvisação.
D) atualizar o conteúdo do plano sempre que for
revisto, aperfeiçoando-o em relação aos
progressos feitos no campo de conhecimentos,
adequando-os às condições de aprendizagem
dos alunos, aos métodos, técnicas e recursos de
ensino que irão sendo incorporados na
experiência cotidiana.
E) facilitar a preparação de aulas, de forma a manter
a unidade dos conteúdos, com vistas à formação
de turmas homogêneas, possibilitando a
exclusão de alunos que não acompanhem as
aulas propostas.

A) conjunto de forças externas que impulsionam o
aluno a atingir os objetivos estipulados pelo
professor.
B) combinação de forças externas e internas
direcionadas pelo professor que levam o aluno a
perceber seus objetivos e compreender os
conteúdos passados, independente do contexto
em que estes se encontram.
C) conjunto de estímulos que despertam nos alunos
a sua motivação para aprender, de forma que
suas necessidades, interesses e desejos sejam
canalizados para as tarefas de estudo.
D) realização de tarefas com vistas à aprendizagem
e à disciplina do aluno com pouca ou nenhuma
intervenção do professor.
E) conjunto de métodos e tarefas que, indicados
pelo professor, permitem a realização plena do
trabalho docente e a transmissão rígida de
conteúdos com a finalidade de garantir o
desenvolvimento intelectual.

Questão 26

O Contrato didático pode ser definido como:
A) um conjunto de regras determinadas pelo
professor e pela escola que devem ser cumpridas
pelos alunos.
B) regras e atitudes determinadas pela escola
em seu Projeto Político Pedagógico e em seu
Regulamento Interno.
C) um documento com regras e atitudes que deve
ser assinado pelos pais ou pelos alunos maiores
de idade que regulamenta o comportamento dos
alunos na escola e em sala de aula, com vistas a
punições efetivas, caso seja desrespeitado.
D) um conjunto recíproco de comportamentos
esperados entre alunos e professor, sendo
mediados pelo saber, auxiliando na análise das
relações professor, aluno e saber.
E) uma atitude docente que define que somente os
alunos podem determinar o que desejam
aprender e como as aulas devem ser
ministradas.

Questão 28

Deve-se registrar como uma das principais
qualidades profissionais do professor:
A) manter a disciplina em sala de aula a qualquer
custo.
B) fornecer lista de exercícios a serem realizados
como tarefa de casa.
C) estabelecer uma ponte entre as tarefas
cognitivas (objetivos e conteúdos) e as
capacidades dos alunos para enfrentá-las.
D) proporcionar o ensino do saber predeterminado,
sem alteração de conteúdos, independente da
capacidade dos alunos ou de suas experiências
prévias.
E) garantir a transmissão do conhecimento somente
para uma turma homogênea e apta a aprender
conteúdos novos.
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Questão 29

Questão 31

Julgue as assertivas abaixo e as ligações que elas
estabelecem entre si.

Segundo Jean Piaget (1970), Lev Semenovich
Vygostky (2010) e Emilia Ferreiro (2004), a prática de
montar os agrupamentos produtivos é muito
significativa, pois a sala de aula é composta:

I.

Os agrupamentos produtivos nascem quando os
estudantes têm habilidades próximas, mas
diferentes.
Assim,
II. eles têm a chance de complementar o que já
sabem individualmente e avançar juntos.

A)
B)
C)
D)
E)

A) A primeira e a segunda afirmativas estão
corretas, mas a segunda não justifica a primeira.
B) A primeira está correta, mas a segunda está
incorreta.
C) A primeira está incorreta, mas a segunda está
correta.
D) Ambas estão corretas e a segunda justifica a
primeira.
E) Ambas estão incorretas.

de forma homogênea.
de forma heterogênea.
por níveis de aprendizagem.
por níveis de conhecimento.
por meritocracia.

Questão 32

O artigo 37 da LDB, Lei nº 9.394/1996, indica que a
Educação de Jovens e Adultos será destinada:
A) a jovens a partir dos 15 anos e adultos após os
25 anos.
B) a jovens e adultos a partir dos 20 anos.
C) a todos os que desejarem cursar, independente
da idade.
D) àqueles que não tiveram acesso ou continuidade
de estudos no ensino fundamental e médio na
idade própria.
E) àqueles alunos indicados pela unidade escolar
ou pelo Conselho Tutelar que necessitam de
medidas socioeducativas.

Questão 30

Em relação ao agrupamento produtivo, pode-se dizer
que agrupar os alunos deve ser uma ação intencional
e planejada, baseada em três aspectos. São eles:
A) o conhecimento dos alunos sobre o que se
pretende ensinar, as características pessoais
dos alunos e a clareza do objetivo da atividade
proposta.
B) o conhecimento do professor sobre o conteúdo,
as características da escola e o tipo de
metodologia a ser aplicada em sala.
C) as características pessoais do aluno, as
características profissionais do professor, o tipo
de escola.
D) a metodologia utilizada pelo professor, as
características do ambiente, a vontade do aluno.
E) a vontade do aluno, as características pessoais
do aluno, o conteúdo a ser trabalhado.

Questão 33

A Educação de Jovens e Adultos deverá articular-se,
preferencialmente com o(a):
A)
B)
C)
D)
E)
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Ensino Médio regular.
Ensino Fundamental regular.
Ensino de línguas.
Educação a distância.
Educação profissional.
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Questão 34

Questão 36

A Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010, que institui
Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e
Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos
e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA;
idade mínima e certificação nos exames de EJA; e
Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por
meio da Educação a Distância, indica, em seu art. 4º,
quanto à duração dos cursos presenciais de EJA para
o Ensino Médio que:

“Por que não estabelecer uma ‘intimidade’ entre os
saberes curriculares fundamentais aos alunos e a
experiência social que eles têm como indivíduos?”

A) deve ficar a critério dos sistemas de ensino, a
duração do curso.
B) a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e
duzentas) horas.
C) a duração máxima deve ser em torno de
1.000 (mil) horas.
D) 1.600 (mil e seiscentas) horas é a duração
mínima para o curso presencial.
E) 1.500 (mil e quinhentas) horas é a duração
máxima para o curso presencial.

A)
B)
C)
D)
E)

(FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e
Terra, 2004, p. 30).

Nesse sentido, para concordar com a indagação
retórica de Paulo Freire, pode-se dizer que ensinar
exige:
competência do educador.
inflexibilidade quanto ao planejamento de aulas.
respeito aos saberes dos educandos.
conhecimento de todas as coisas.
comunicação apenas dos conteúdos
cientificamente determinados.

Questão 37

São saberes necessários à prática docente,
EXCETO:

Questão 35

A) reflexão crítica sobre a prática.
B) corporeificação das palavras pelo exemplo.
C) aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de
discriminação.
D) criticidade.
E) autoritarismo.

Segundo o art. 9º da Resolução nº 3, de 15 de junho
de 2010, a idade mínima para o desenvolvimento da
EJA com mediação da EAD é de:
A) 15 (quinze) anos completos para o segundo
segmento do Ensino Fundamental e 18 (dezoito)
anos completos para o Ensino Médio.
B) 18 (dezoito) anos completos para o segundo
segmento do Ensino Fundamental e 21 (vinte e
um) anos completos para o Ensino Médio.
C) 18 (dezoito) anos para os Ensinos Fundamental e
Médio.
D) 21 (vinte e um) anos para os Ensinos
Fundamental e Médio.
E) 25 (vinte e cinco) anos para os Ensinos
Fundamental e Médio.
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Questão 40

Questão 38

O professor da EJA requer especificidades para
trabalhar com seu público-alvo, que já traz para a sala
de aula uma leitura articulada do mundo (Freire, 1996).

Os cursos de EJA, especialmente no Acre, podem
acontecer:
A) somente em escolas públicas da rede estadual
em todo o Estado.
B) somente em escolas públicas e em algumas
escolas privadas cedidas à comunidade.
C) somente em espaços alternativos, unidades
prisionais e centros de medidas socioeducativas.
D) somente em escolas públicas, escolas privadas e
espaços alternativos de centros urbanos.
E) escolas públicas e rurais da rede estadual em
todo o Estado, em espaços alternativos cedidos
pelas comunidades urbanas ou rurais (igrejas,
associações, empresas particulares, instituições
públicas), unidades prisionais e nos centros de
medidas socioeducativas.

Nesse sentido, a ação do professor que trabalha com
a Educação de Jovens e Adultos consiste, sobretudo,
em:
A) estimular no educando a consciência crítica de
si e do mundo, habilitando-o com os
conhecimentos científicos e sociais acumulados
pela civilização humana e necessários para este
objetivo.
B) medir o grau de aprendizado do aluno para que
ele possa se integrar na sociedade como uma
pessoa capaz.
C) aplicar testes, provas e tarefas que irão treinar o
educando, permitindo que ele seja inserido no
mundo do trabalho de forma a não encontrar
entraves provocados pelo desconhecimento.
D) promover aprendizagem efetiva dos conteúdos
rigidamente selecionados para que o sujeito
aprendiz possa ser inserido no mercado de
trabalho, uma vez que o educando se encontra à
margem desse mercado.
E) não permitir a flexibilidade dos conteúdos e da
metodologia a ser utilizada, porque é importante
que a EJA seja semelhante ao ensino regular.
Questão 39

A Educação de Jovens e Adultos no Acre vem
realizando projetos que atendem alunos que não
concluíram o Ensino Fundamental ou Médio,
atendendo às dimensões do desenvolvimento, da
autorrealização, da inclusão social e da inserção no
mundo do trabalho. Seus fundamentos baseiam-se
em:
A) rompimento de fronteiras entre o ensino técnico e
o mundo do trabalho e preparação para a
formação seriada.
B) preparação para o trabalho e formação seriada.
C) formação seriada e articulação da educação com
o mundo do trabalho.
D) formação integral e exclusão do mundo do
trabalho.
E) formação para o exercício da cidadania e a
articulação da educação ao mundo do trabalho.

09

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

