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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
LONGEVIDADE IRRESPONSÁVEL

2
Nossa espécie desceu das árvores nas savanas da África
há pelo menos 5 milhões de anos. Passamos quase toda a
história abrigados em cavernas, atormentados pela fome, pelas
doenças infecciosas e por predadores humanos e não humanos.
A mortalidade infantil era estratosférica; poucos chegavam aos
20 anos em condições razoáveis de saúde.
3
Milhões de anos de privações moldaram muitas de nossas
características atuais.
4
A mais importante delas foi a maturidade sexual precoce.
Vivíamos tão pouco que levavam vantagem na competição as
meninas que menstruavam antes e os meninos que produziam
espermatozoides mais cedo. Quanto mais depressa concebiam
filhos, maior a probabilidade de transmitir seus genes às
gerações futuras.
5
A precocidade da fase reprodutiva impôs limites mais
modestos à duração da vida. Em todos os animais, quanto mais
tarde acontece o amadurecimento sexual, maior é a longevidade.
6
Nas drosófilas - a mosquinha que ronda as bananas
maduras -, quando selecionamos para reprodução apenas as
fêmeas e os machos mais velhos, em três ou quatro gerações a
vida média da população duplica. Se nossos antepassados
tivessem começado a ter filhos só depois dos 50 anos, agora
passaríamos dos 120 com facilidade.
7
O acompanhamento de cortes de centenários confirma
essa suposição: mulheres que engravidam pela primeira vez
depois dos 40 anos têm quatro vezes mais chance de chegar dos
90 anos.
8
A segunda característica moldada nas cavernas foi nosso
padrão alimentar. A arquitetura das redes de neurônios que
controlam os mecanismos de fome e saciedade no cérebro
humano foi engendrada em época de penúria. Em jejum há três
dias, o homem daquele tempo trocaria a carne assada do porco
do mato que acabou de caçar por um prato de salada?
9
A terceira, foi a necessidade de poupar energia. Em
temporada de vacas magras, absurdo desperdiçá-la em esforços
físicos desnecessários.
10
Somos descendentes de mulheres e homens que lutavam
para conseguir alimentos altamente calóricos, porque deles
dependia a sobrevivência da família. Como o acesso a eles era
ocasional, nessas oportunidades comiam até não poder mais.
Bem alimentados, evitavam movimentar-se para não malbaratar
energia.

11
Durante milhões de anos, nosso cérebro
privilegiou os mecanismos responsáveis pelo impulso da
fome e pela economia de gasto energético, em prejuízo
daqueles que estimulam a saciedade e a disposição para a
atividade física.
12
De repente, veio o século 20, com o saneamento
básico, as noções de higiene pessoal, as tecnologias de
produção e conservação de alimentos, as vacinas e os
antibióticos. Em apenas cem anos, a expectativa de vida no
Brasil atingiu os 70 anos; mais do que o dobro em relação à
de 1900, feito que nunca mais será repetido.
13
A continuarmos nesse passo, em 2030 atingiremos
a expectativa de 78 anos. A faixa etária que mais cresce é a
que está com mais de 60 anos. Sabendo que atualmente 75%
dessa população sofre de enfermidades crônicas, a saúde
pública estará preparada para enfrentar esse desafio?
14
Pelo andar da carruagem, é quase certo que não.
Mas não é esse o tema que pretendo tratar neste sábado,
leitor: quero chamar a atenção para a nossa
irresponsabilidade ao lidar com o corpo.
15
Aos 40 anos, você pesa dez quilos mais do que aos
20. Aos 60, já acumulou mais uma arroba de gordura, não
resiste aos doces nem aos salgadinhos, fuma, bebe um
engradado de cerveja de cada vez, é viciado em refrigerante,
só sai da mesa quando está prestes a explodir e ainda se dá
ao luxo de passar o dia no conforto.
16
Quando se trata do corpo, você se comporta
como criança mimada: faz questão absoluta de viver muito,
enquanto age como se ele fosse um escravo forçado a
suportar desaforos diários e a aturar todos os seus
caprichos, calado, sem receber nada em troca.
17
Aí, quando vêm a hipertensão, o diabetes, a
artrite, o derrame cerebral ou o ataque cardíaco, maldiz a
própria sorte, atribui a culpa à vontade de Deus e reclama
do sistema de saúde que não fez por você tudo o que
deveria.
18
Desculpe a curiosidade: e você,
injustiçado, não tem responsabilidade nenhuma?

pobre

Dráuzio Varella
Extraído de: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/40970longevidade-irresponsavel.shtml

Cargo: Professor de Ciências
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1
Em 1900, a expectativa de vida ao nascer de um
brasileiro era de míseros 33,7 anos.
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QUESTÃO 01

De acordo com o texto podemos afirmar que:
A)
B)

C)

D)

A iniciação muito cedo da fase reprodutiva humana impôs
limites mais simples à duração da vida.
Nossos sistemas biológicos e psíquicos desde os
primórdios foram adaptados para conviver com a fartura
de alimentos e o acúmulo de energia.
O acesso aos alimentos calóricos apesar de constantes não
compensavam, de forma adequada, a necessidade
energética.
A necessidade de movimento impôs ao homem moderno a
condição de acumular melhor as energias adquiridas
através dos alimentos.

QUESTÃO 05

A opção que apresenta a classificação incorreta do termo
destacado é:
A)
B)
C)
D)

O consumo de drogas é crescente no Brasil. (adjunto
adverbial de lugar)
Uma droga tênue vicia a ambos: jovens e adultos. (objeto
direto preposicionado)
Cada um fazia alusão a fatos diferentes sobre o uso de
drogas. (objeto indireto)
A luta do ser humano contra as drogas é milenar.
(adjunto adnominal/complemento nominal)
QUESTÃO 06

QUESTÃO 02

Sobre a seguinte passagem: “Mas não é esse o tema que pretendo
tratar neste sábado, leitor...” (14°parágrafo).

“(...) atribui a culpa à vontade de Deus...” (17º parágrafo). A
crase foi utilizada corretamente na passagem supracitada da
mesma forma que em:

O tema ao qual se refere o autor nessa passagem do texto é:

A)

A)

B)

C)
D)

QUESTÃO 03

“Somos descendentes de mulheres e homens que lutavam para
conseguir alimentos altamente calóricos... (10º parágrafo). A
classificação da oração destacada é:
A)

Subordinada adverbial concessiva.

B)

Subordinada adjetiva restritiva.

C)

Subordinada substantiva subjetiva.

D)

Subordinada substantiva objetiva indireta.
QUESTÃO 04

C)
D)

QUESTÃO 07

A palavra destacada na passagem “Nas drosófilas - a
mosquinha que ronda as bananas maduras...” (6° parágrafo),
foi acentuada pelo mesmo motivo que a da opção:
A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 08

“Quando se trata do corpo, você se comporta como criança
mimada...” (16° parágrafo). A respeito dos termos
destacados é CORRETO afirmar que:

A colocação do pronome de acordo com o padrão formal da
língua foi feito de forma incorreta em:

A)

A)

B)

B)
C)
D)

Aqui se trabalha de forma preventiva em relação ao
consumo de entorpecentes.
Alguém esqueceu-se de dizer que as substâncias
psicoativas são consumidas há muitos tempos.
Obrigaram-lhe a consumir drogas legais como o álcool e o
tabaco.
Tenho-me dedicado ao combate às drogas ilícitas.

Saúde.
Crônica.
Dá.
Estará.

C)
D)

Desempenham diferentes funções sintáticas e
pertencem a classes gramaticais diferentes.
Desempenham funções sintáticas iguais mas
pertencem à classe dos verbos e pronomes.
Desempenham a mesma função sintática e pertencem
à classe dos pronomes.
Desempenham funções sintáticas diferentes, mas
pertencem à mesma classe de palavras.

Cargo: Professor de Ciências
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B)

O chamamento da atenção para a nossa irresponsabilidade
ao lidar com o nosso corpo.
A evolução das estruturas biológicas no ordenamento da
capacidade de adaptabilidade do homem diminuiu a
longevidade.
O desenvolvimento da capacidade de acumular energia
para garantir a sobrevivência da espécie.
A incapacidade da saúde pública para enfrentar o desafio
de lhe dar com um maior número de pessoas com
enfermidades crônicas.

O nosso corpo não é um escravo forçado à suportar
desaforos diários e à aturar todos os nossos caprichos.
O homem daquele tempo trocaria à carne assada do
porco do mato que acabou de caçar por um prato de
salada.
A evolução conduziu o homem às piores condições
possíveis.
O homem sofre hoje tudo que a evolução lhe impingiu,
ele começou à chorar desde o dia em que desceu da
árvores das savanas africanas.
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QUESTÃO 09

Qual a função sintática do termo grifado na oração abaixo?
“Certamente, um consumo racional é necessário a todos”
A)
B)
C)
D)

Adjunto adverbial.
Complemento nominal.
Núcleo do predicado.
Predicativo do sujeito.
QUESTÃO 10

QUESTÃO 14

De acordo com o texto se nossos antepassados tivessem
começado a ter filhos só depois dos 50 anos, o principal
efeito seria:
A)
B)
C)
D)

A única opção em que o uso da palavra meia, está correto é:
A)
B)
C)
D)

A porta do quarto estava meia aberta.
Era meio-dia e meia quando o almoço foi posto à mesa.
Cláudia está meia aborrecida com as medidas tomadas.
Tomei apenas meia copo de suco no almoço.

Nossos genes não se espalhariam pelo planeta e a
recombinação gênica nos extinguiria.
Rapidamente a extinção da raça humana ocorreria com
menos de cinco séculos.
Nossa longevidade aumentaria muito facilmente hoje.
A duração da vida na terra diminuiria numa progressão
geométrica.
QUESTÃO 15

Os milhões de anos de privações pelos quais nossa espécie
passou, de acordo com o detalhamento feito no texto,
implicaram diretamente:

QUESTÃO 11

A opção que contém o incorreto valor semântico da preposição
destacada é:
A)
B)
C)
D)

A criança estava tremula de frio. (causa)
As rosas vêm da Itália. (origem)
Ela ganhou um colar de ouro. (matéria)
Este carro é de meu pai. (conformidade)

A)
B)
C)
D)

Na moldura de muitas de nossas características atuais.
Na prerrogativa do aumento da longevidade humana.
Na mutação genética fator essencial para o
desenvolvimento da espécie.
Na resistência ao acúmulo de energias gastas de forma
desnecessária por nós.

QUESTÃO 12

Sobre a passagem: “(...) os mecanismos de fome e saciedade no
cérebro humano foi engendrada em época de penúria.” (8º
parágrafo), de acordo com o contexto é CORRETO afirmar que:

B)
C)
D)

A concordância verbal estaria perfeitamente correta se a
grafia fosse: “foram engendradas” no lugar de “foi
engendrada.”
A concordância verbal resultará incorreta se continuar da
mesma forma em que está.
Não há a necessidade de nenhuma correção em relação ao
aspecto da concordância verbal da forma destacada.
A concordância verbal apesar de não estar de acordo com a
norma padrão não constitui uma violação grave.

Instituto Machado de Assis

A)

QUESTÃO 13

No trecho “A precocidade da fase reprodutiva...” (5º parágrafo),
o processo de formação do vocábulo destacado foi corretamente
citado na opção:
A)

Derivação sufixal.

B)

Composição por aglutinação.

C)

Derivação imprópria.

D)

Derivação parassintética.

Cargo: Professor de Ciências
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

E)

QUESTÃO 16

QUESTÃO 20

Ícone que refere-se a FAVORITOS do Internet Explorer:
A)
B)
C)
D)

Estrela.
Carta.
Casa.
Asterisco
QUESTÃO 17

No Microsoft Excel 2007, para elaborar uma tabela dinâmica por
meio do comando “Tabela Dinâmica”, deve ser acessado, em
primeiro lugar a guia:
A)
B)
C)
D)

No Power Point 2007, o botão
possibilita:
A)
B)
C)
D)

ao ser pressionado

Insere uma imagem de um arquivo.
Insere formas prontas como triângulos, retângulos,
círculos etc.
Insere Clip-art no documento, incluindo desenhos,
filmes e sons.
Inclui o elemento gráfico SmartArt para comunicação
de informações visualmente.

Início
Inserir
Dados
Ferramentas
QUESTÃO 18

No Internet Explorer, é possível armazenar os sites visitados
com frequência como “favoritos”. Para definir uma página como
Favoritos no Internet Explorer 8, deve-se:
A)

Clicar em Ferramentas -> Arquivo -> Favoritos ->
Adicionar.

B)

Abrir o site desejado, clique na guia “Favoritos”, opção
“Adicionar a Favorito”.

C)

Clique em “Página”, em seguida “Salvar como Favoritos”.

D)

No site desejado, clicar com o botão direito do mouse em
Abrir Favoritos e em seguida “Adicionar”.

QUESTÃO 19

A)

É um sistema operacional.

B)

É um programa de computador com o objetivo de destruir

Instituto Machado de Assis

Atualmente Segurança Virtual é um dos temas mais abordados,
visto que praticamente tudo do mundo atual está armazenado
em nossos computadores: transações bancárias, dados pessoais,
arquivos confidenciais, entre outros. Uma das preocupações da
Segurança Virtual, portanto, é o famoso vírus. Um Vírus:

ou coletar dados.
C)

É um programa capaz de se propagar automaticamente
pelas redes.

D)

É um rama que dispõe de mecanismos de comunicação com
o invasor que permitem que ele seja controlado
remotamente.

Cargo: Professor de Ciências
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

Dois pesquisadores alemães, Mathias Schleiden e Theodor
Schwann formularam a Teoria Celular, segundo a qual:
I. Todos os seres vivos são constituídos por células;
II. A célula é uma espécie de “fábrica química” na qual se
realizam todos os processos necessários à vida do
organismo;
III. Cada célula deriva de uma outra pré-existente;
IV. As células são classificadas em dois tipos procarióticas e
carióticas.

QUESTÃO 25

A água, molécula unida pelas pontes de hidrogênio, possui
propriedades como coesão, tensão superficial e adesão. A
coesão, que é a atração entre as moléculas de água no estado
líquido é responsável pelo fenômeno chamado:
A)
B)
C)
D)

Tensão superficial.
Adesão.
Ponto de solidificação.
Calor específico.

Estão corretas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)

I e II.
II e III.
I, II e III.
I, II e IV.
QUESTÃO 22

A principal diferença entre células procarióticas e eucarióticas é
a ausência da membrana nuclear nas células procarióticas,
fazendo com que o DNA dessas células fique em contato direto
com o citoplasma, em uma região denominada:
A)
B)
C)
D)

Carioteca.
Nucleoide.
Núcleo.
Nucléolos.

QUESTÃO 26

Estruturas encontrados tanto em células procariotos como
em eucarióticas, são formados por duas partes
arredondadas, com tamanhas diferentes, são visíveis apenas
ao microscópio eletrônico.
A)
B)
C)
D)

Lisossomos
Leucoplastos
Ribossomos
Peroxissomos
QUESTÃO 27

Para ocorrer fotossíntese, é necessário a presença da
clorofila, que é um pigmentos verde. A clorofila reflete a luz

Nas células vegetais o fator que direciona o crescimento celular,
essencial para o desenvolvimento das plantas é:
A)
B)
C)
D)

Plasmoptise.
Hemólise.
Plasmólise.
Pressão de turgor.
QUESTÃO 24

Assinale a alternativa que traz na sequência correta, os termos
que preenchem as lacunas do texto.
“A estrutura básica de um aminoácido corresponde a um
.........................ligado a um hidrogênio, a um ............................., a um
..........................e a um grupo lateral denominado ...................”.
A)
B)
C)
D)

Átomo de nitrogênio central, carbono, colágeno e radical.
Colágeno, anticorpo, grupo amida e radical.
Átomo de carbono central, grupo amina, grupo carboxila e
radical.
Átomo de nitrogênio central, grupo amina radical e grupo
carboxila.

verde e absorve com maior eficiência os comprimentos de
ondas das luzes azul e vermelha, nos quais a fotossíntese é
mais intensa. Existem vários tipos de clorofila , que diferem
ligeiramente entre si em diferentes comprimentos .
(A) A
bacterioclorofila
ocorre
em
bactérias
fotossintetizantes, como as tiobactérias púrpuras.
(B) Algumas bactérias realizam só a fermentação,
enquanto outras realizam só a respiração anaeróbia.
(C) A clorofila ocorre em todas as plantas e nas algas
verdes.
(D) A clorofila não ocorre nas cianobactérias e em todos
os eucariotos fotossintetizantes.
(E) A clorofila corre nas aguas pardas e nas diatomáceas.
Podemos afirmar:
A)

V,F,V,F,V

B)

F,V,F,V,F

C)

F,F,V,V,F

D)

V,F,V,F,F

Cargo: Professor de Ciências
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QUESTÃO 23
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

Todos os seres vivos necessitam de matéria – prima e de energia
para a realização de suas atividades vitais. Essas necessidades
são supridas pelos alimentos orgânicos. As transferências de
matéria e de energia nos ecossistemas são de diferentes níveis
tróficos em termos de quantidade, essas representações
adquirem

o

formato

de

pirâmides,

essa

característica

corresponde:
A)

Habitat

B)

Nicho ecológico

C)

Pirâmide de energia

D)

Pirâmides ecológicas

QUESTÃO 29

Ecossistema designa o conjunto formado por todas as
comunidades que vivem e interagem em determinada região
e pelos fatores abióticos que atuam sobre essas
comunidades. Sobre o assunto julgue as afirmativas que
seguem.
I.
São considerados fatores bióticos os fatores externos
como a água, o sol, o gelo e o vento e, como fatores abióticos,
os efeitos das diversas populações de animais, plantas, vírus
e bactérias.
II. O conjunto de todos os ecossistemas do mundo forma a
Estratosfera.
III. Em um determinado local, seja uma vegetação de
cerrado, mata ciliar, caatinga, mata Atlântica ou floresta
amazônica, todas as relações dos organismos entre si e com
seu meio ambiente chamamos de ecossistema. Ou seja,
podemos definir ecossistema como sendo um conjunto de
comunidades interagindo sobre e/ou sofrendo a ação de
fatores abióticos.

É uma membrana lipoproteica ,constituída principalmente de
fosfolipídios e proteínas , é um envoltório celular presente em

É correto o que se afirma em apenas:

todos os tipos de células :

A)
B)
C)
D)

A)

Membrana Plasmática

B)

Membrana Eucarióticos

C)

Membrana Mitocôndrias

D)

Multicelulares

III
I e III
I
I e II
QUESTÃO 32

Sobre o vírus, assinale a alternativa INCORRETA:
A)
Antigamente os cientistas dividiam os seres vivos em dois
grandes reinos, o das plantas e o dos animais. Com o avanço nos
estudos dos seres vivos e em especial dos seres microscópios,
começou a ficar cada vez mais difícil manter este sistema de

B)
C)
D)

classificação, pois muitos seres não se encaixam nem em um
reino nem no outro. Nesse sistema atualmente os cientistas

Hepatite, sarampo, caxumba, gripe, poliomielite, varíola
e catapora são exemplos de doenças causadas por vírus.
Os antibióticos são indicados para combater as doenças
causadas por vírus.
Vírus Influenza é causador da gripe.
Os vírus são formados basicamente por uma cápsula
proteica envolvendo o material genético, que,
dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA ou
os dois juntos.

agrupam os seres vivos do seguinte modo, EXCETO:
QUESTÃO 33

A)

Reino Morena, organismo procariontes, unicelulares,
coloniais ou não autótrofos ou

B)

heterótrofos.

Reino macrófagos células encontra no sangue contra
infecções fagocitando microrganismos patogênicos.

C)

Reino

Protista,

organismo

eucariontes

unicelulares

coloniais ou multicelulares que não possuem tecidos
verdadeiros.
D)

Reino Plantae, organismo eucariontes multicelulares e

Local da célula onde ocorre grande parte das reações
químicas, responsável pelo transporte e armazenamento
de substâncias no interior celular, é formado por uma
mistura gelatinosa, estamos falando de:
A)
B)
C)
D)

Membrana celular.
Núcleo.
Citoplasma.
Parede celular.

fotossintetizante com tecidos verdadeiros.
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QUESTÃO 34

Meios alternativos e autossustentáveis de geração de energia
estão sendo estudados para reduzir a demanda sobre os
combustíveis fósseis. Dentre os combustíveis alternativos em
análise tem-se o etanol, o metano e o hidrogênio, conhecidos
como combustíveis renováveis. Em relação a esses combustíveis
é incorreto afirmar:
A)
B)
C)
D)

O hidrogênio pode ser obtido da água dos oceanos por
eletrólise
O etanol é obtido pela fermentação da biomassa
O metano e o etanol produzem dióxido de carbono quando
queimados
A queima do metano e do etanol não contribuem para o
efeito estufa e o aquecimento global

QUESTÃO 38

A Fotossíntese é um processo fisioquímico realizado pelos
vegetais clorofilados, no qual sintetizam dióxido de carbono
e água, obtendo glicose, celulose e amido. É função da
clorofila:
A)
B)
C)
D)

Absorver a energia luminosa.
Retirar água e sais minerais do solo.
Retirar o O² do ar.
Metabolizar os nutrientes.
QUESTÃO 39

O conjunto de fatores bióticos, formado pela comunidade e
pelos fatores abióticos constitui:

QUESTÃO 35

As forças que ligam as moléculas tem papéis importante na vida
e no mundo ao redor de nós. Exemplo disso, é o que acontece
entre os pares de bases,citosina e guanina, da fita dupla do DNA
que se mantêm unidas através das referidas forças
representadas pelas linhas tracejadas da figura abaixo. Essas
bases encontram-se ligadas através de forças do tipo:

A)
B)
C)
D)

Habitat
Biosfera
População
Ecossistema
QUESTÃO 40

Sobre o Reino Plantae, leia os itens a seguir:
A)
B)
C)
D)

Covalentes
Iônicas
Pontes de Hidrogênio
Dipolo-Dipolo
QUESTÃO 36

A)
B)
C)
D)

Malária, tétano, cólera, sífilis.
Doença de Chagas, hanseníase, leptospirose, sífilis.
Tuberculose, hanseníase, meningite, leptospirose.
Febre amarela, caxumba, Doença de Chagas, gonorreia.
QUESTÃO 37

O ar é um recurso natural do planeta Terra, que desde a
formação do nosso planeta tem sofrido modificações em sua
constituição química. Supõe-se que inicialmente o ar que
envolvia a Terra era formado de gás metano, hidrogênio, amônia
e vapor de água, com a evolução, essa constituição foi
modificada, nos dias atuais, o ar atmosférico é constituído
principalmente de:
A)
B)
C)
D)

Nitrogênio e Gás Carbônico.
Oxigênio e gás carbônico.
Nitrogênio e Oxigênio.
Ozônio e Oxigênio.

1.
As plantas são seres pluricelulares e procariontes.
2. As plantas são, em sua maioria, seres autotróficos,
entretanto, cerca de 13% das espécies deste reino são
heterótrofos.
4. Nas plantas, a reprodução pode ser assexuada ou
sexuadamente.
8. As briófitas são plantas vasculares, que possuem apenas
raiz, caule e folhas, não possuindo flores nem frutos.
16. As gimnospermas não possuem frutos, apenas flores,
são exemplo deste grupo as rosas, bromélias e as
orquídeas.
O somátorio referente a(s) questão(ões) correta(s) é:
A)
B)
C)
D)
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As bactérias são microrganismos que podem ser encontradas
em todos os ecossistemas e nos seres humanos são causadoras
de algumas patologias, marque a alternativa que apresenta
apenas doenças causadas por bactérias:

