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LINGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 

PASSEIO SOCRÁTICO 

 Frei Betto 

Outro dia, eu observava o movimento do aeroporto de São Paulo: a sala de 
espera cheia de executivos dependurados em telefones celulares; mostravam-
se preocupados, ansiosos e, na lanchonete, comiam mais do que deviam. Com 
certeza, já haviam tomado café da manhã em casa, mas como a companhia aérea 
oferecia um outro café, muitos demonstravam um apetite voraz. Aquilo me fez 
refletir: Qual dos dois modelos produz felicidade? O dos monges ou o dos 
executivos? 

(...) A sociedade na qual vivemos constrói super-homens e supermulheres, 
totalmente equipados, mas muitos são emocionalmente infantilizados. Por isso as 
empresas consideram que, agora, mais importante que  o QI (Quociente 
Intelectual), é a IE (Inteligência Emocional). Não adianta ser um superexecutivo se 
 não se consegue se relacionar com as pessoas. Ora, como seria importante 
os currículos escolares incluírem aulas de meditação! 

Uma próspera cidade do interior de São Paulo tinha, em 1960, seis livrarias e uma 
academia de ginástica; hoje, tem sessenta academias de ginástica e três livrarias! 
Não  tenho nada contra malhar o corpo, mas me preocupo com a desproporção 
em  relação à malhação do espírito. Acho ótimo, vamos todos morrer esbeltos: 
“Como estava o defunto?”. “Olha, uma maravilha, não tinha uma celulite!” Mas 
como fica a questão da subjetividade? Da espiritualidade? Da ociosidade 
amorosa? 

Outrora, falava-se em realidade: análise da realidade, inserir-se na realidade, 
conhecer a realidade. Hoje, a palavra é virtualidade. Tudo é virtual. Pode-se fazer 
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sexo virtual pela internet: não se pega aids, não há envolvimento emocional, 
controla-se no mouse. (...) Tudo é virtual, entramos na virtualidade de todos os 
 valores, não há compromisso com o real! É muito grave esse processo de 
 abstração da linguagem, de sentimentos: somos místicos virtuais, religiosos 
 virtuais, cidadãos virtuais. Enquanto isso, a realidade vai por outro lado, pois 
somos também eticamente virtuais… 

A cultura começa onde a natureza termina. Cultura é o refinamento do espírito. 
 Televisão, no Brasil - com raras e honrosas exceções -, é um problema: a cada 
 semana que passa, temos a sensação de que ficamos um pouco menos cultos. 
A palavra hoje é ‘entretenimento’; domingo, então, é o dia nacional da 
imbecilidade coletiva. Imbecil o apresentador, imbecil quem vai lá e se apresenta 
no palco, imbecil quem perde a tarde diante da tela. Como a publicidade não 
consegue vender felicidade, passa a ilusão de que felicidade é  o resultado da 
soma de prazeres: “Se tomar este refrigerante, vestir este  tênis, usar esta camisa, 
comprar este carro, você chega lá!” O problema é  que, em geral, não se chega! 
Quem cede desenvolve de tal maneira o desejo, que acaba precisando de um 
analista. Ou de remédios. Quem resiste, aumenta a neurose. 

Os psicanalistas tentam descobrir o que fazer com o desejo dos seus pacientes. 
Colocá-los onde? Eu, que não sou da área, posso me dar o direito de apresentar 
uma sugestão.  Acho que só há uma saída: virar o desejo para dentro. Porque, 
para fora, ele  não tem aonde ir! O grande desafio é virar o desejo para dentro, 
gostar de si  mesmo, começar a ver o quanto é bom ser livre de todo esse 
condicionamento  globocolonizador, neoliberal, consumista. Assim, pode-se viver 
melhor. Aliás, para uma boa saúde mental três requisitos são indispensáveis: 
amizades, autoestima, ausência de estresse. 

 Há uma lógica religiosa no consumismo pós-moderno. Se alguém vai à Europa e 
visita  uma pequena cidade onde há uma catedral, deve procurar saber a história 
 daquela cidade - a catedral é o sinal de que ela tem história. Na Idade Média, as 
cidades adquiriam status construindo uma catedral; hoje, no Brasil,  constrói-se um 
shopping center. É curioso: a maioria dos shopping  centers tem linhas 
arquitetônicas de catedrais estilizadas;  neles não se pode ir de qualquer maneira, 
é preciso vestir roupa de  missa de domingos. E ali dentro sente-se uma sensação 
paradisíaca: não há mendigos, crianças de rua, sujeira pelas calçadas... 

Entra-se naqueles claustros ao som do gregoriano pós-moderno, aquela 
musiquinha de esperar dentista. Observam-se os vários nichos, todas aquelas 
capelas com os veneráveis objetos de consumo, acolitados por belas 
sacerdotisas. Quem pode comprar à vista, sente-se no reino dos céus. Se deve 
passar cheque pré-datado, pagar a crédito, entrar no cheque especial, sente-se no 
purgatório. Mas se não pode comprar, certamente vai se sentir no inferno... 
Felizmente, terminam todos na eucaristia pós-moderna, irmanados na mesma 
mesa, com o mesmo suco e o mesmo hambúrguer de uma cadeia transnacional 
de sanduíches saturados de gordura… 
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Costumo advertir os balconistas que me cercam à porta das lojas: “Estou apenas 
fazendo um passeio socrático.” Diante de seus olhares espantados, explico: 
“Sócrates, filósofo grego, que morreu no ano 399 antes de Cristo, também gostava 
de descansar a cabeça percorrendo o centro comercial de Atenas. Quando 
vendedores como vocês o assediavam, ele respondia: “Estou apenas observando 
quanta coisa existe de que não preciso para ser  feliz.” 

 (11/Fev/ 2010. Disponível em http://www.verdestrigos.org/sitenovo/site/cronica_ver.asp?id=1601. 
Acesso em 08/12/10) 

QUESTÃO 01 
 
Em sua crônica, Frei Betto utiliza as seguintes estratégias de construção textual, 
EXCETO: 
 
a) Recorre a argumentos que intertexualizam com fatos ou dados do acervo 

cultural da humanidade. 
b) Utiliza  linguagem conotativa e denotativa de forma harmoniosa. 
c) Adota como ponto de vista a 1ª pessoa do singular, mas usa também a do 

plural a fim de buscar adesão do leitor. 
d) Fundamenta sua argumentação numa linguagem padrão e bastante 

conservadora. 
 
QUESTÃO 02 
 
“...a sala de espera cheia de executivos dependurados em telefones celulares; 
mostravam-se preocupados, ansiosos e, na lanchonete, comiam mais do que 
deviam. Com certeza, já haviam tomado café da manhã em casa, mas como a 
companhia aérea oferecia um outro café, muitos demonstravam um apetite voraz.” 
 
Assinale a opção que completa corretamente a afirmação abaixo: 
Com esse fragmento, o cronista _______________________________________. 
 
a)  cria a imagem de que a sociedade moderna provoca sensações e situações de 

estresse e compulsão. 
b) evidencia que os executivos costumam ser glutões em situações profissionais. 
c) destaca a ansiedade e voracidade como características fundamentais do 

profissional moderno. 
d) critica o fato de as companhias aéreas fornecerem lanches adicionais aos 

passageiros, condicionando-os mal. 
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QUESTAO 03 
 

“Há uma lógica religiosa no consumismo pós-moderno.” 

 
Essa analogia se reitera nas seguintes afirmações do cronista, EXCETO: 
 
a) Na sociedade moderna, construções laicas como shoppings valem, 

simbolicamente, tanto quanto as religiosas – catedrais – valiam no passado. 
b) Shoppings – assim como as catedrais – rejeitam a presença de mendigos, 

crianças de ruas e pessoas vestidas de forma simples. 
c) Muitos shoppings têm linhas arquitetônicas similares a catedrais estilizadas. 
d) Tanto as catedrais quanto os shoppings procuram despertar nas pessoas a 

sensação de estarem vivenciando algo paradisíaco. 
 
QUESTAO 04 
 

Não  tenho nada contra malhar o corpo, mas me preocupo com a desproporção 
em  relação à malhação do espírito. Acho ótimo, vamos todos morrer esbeltos: 
“Como estava o defunto?”. “Olha, uma maravilha, não tinha uma celulite!” 

 
Neste fragmento, Frei Betto utiliza duas figuras de linguagem bastante recorrentes. 
São elas: 
 
a) antítese  e metáfora. 
b) metonímia e pleonasmo. 
c) metonímia e ironia. 
d) metáfora e ironia. 

 
 

QUESTAO 05 
 
Atente para o emprego da palavra SE, bastante frequente na crônica.  Indicou-se 
corretamente sua função, EXCETO  em: 
 
a) “Outrora, falava-se em realidade: análise da realidade, inserir-se na realidade, 

conhecer a realidade. ( = indeterminador do sujeito) 
b) “Não adianta ser um superexecutivo se não se consegue se relacionar com as 

pessoas. (= conjunção condicional) 
c) “...mostravam-se preocupados, ansiosos e, na lanchonete, comiam mais do que 

deviam.”    ( = pronome reflexivo) 
d) “Pode-se fazer sexo virtual pela internet: não se pega aids, não há envolvimento 

emocional, controla-se no mouse.” (= conjunção integrante) 
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QUESTAO 06  

Atente para a charge que segue, denominada de texto II: 

TEXTO II 

 

(http://3.bp.blogspot.com/_Ig0Tn-Wmx2Y/SewXAMdce0I/AAAAAAAAANM/LZY_kTIxNaw/s1600-

h/americano.jpg. Acesso em 08/12/10) 

Relacionando-a ao texto I, pode-se perceber prioritariamente a tematização: 

a) da alienação das pessoas, que valorizam o ter em detrimento do ser. 

b) do consumismo desenfreado, capitaneado pela americanização. 

c) da existência  de valores éticos inerentes ao homem. 

d) da ideia socrática do desapego frente à globoconização. 
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QUESTAO 07 

Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a formação e/ou semântica das palavras: 

a) Em “superexecutivos”, um neologismo, o prefixo intensifica o sentido. 

b) Em “QI”  e “IE”, o autor usa siglas, seguidas da explicação (metalinguagem). 

c) “Shopping center” é empréstimo linguístico do inglês, que manteve a forma 

original. 

d) “Socrático”, adjetivo presente no título, é formação esdrúxula porque irregular. 

O fragmento abaixo será utilizado para as questões 08 e  09: 

“Os psicanalistas tentam descobrir o que fazer com o desejo dos seus pacientes. 
Colocá-los onde? Eu, que não sou da área, posso me dar o direito de apresentar 
uma sugestão. Acho que só há uma saída: virar o desejo para dentro. Colocá-los 
onde? O grande desafio é virar o desejo para dentro, gostar de si  mesmo, 
começar a ver o quanto é bom ser livre de todo esse condicionamento 
 globocolonizador, neoliberal, consumista.” 

QUESTAO 08 

Com  relação à regência dos verbos indicados abaixo, a afirmativa INCORRETA é: 

a) O verbo “dar” apresenta dois objetos explicitados – o direto e o indireto. 

b) O verbo “haver” apresenta o sujeito simples “uma saída”. 

c) O verbo “achar” apresenta, além do sujeito (eu), um objeto direto oracional. 

d) O verbo “ser” aparece precedendo um predicativo oracional. 

QUESTAO 09 

“Colocá-los onde?” 

O autor utiliza duas vezes esta estrutura, reiterando sua perplexidade diante do 

fato apresentado. 

Assinale a alternativa em que o uso de ONDE ou AONDE tenha sido feito de 

forma INCORRETA: 

a) Aonde você vai? Gostaria de acompanhá-la. 

b) A cidade de onde ele veio é pequena e acolhedora. 

c) Ele nunca sabe onde quer chegar... 

d) O lugar onde ele estava era sombrio e assustador. 
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QUESTÃO 10 

Sobre o tema "Redação Oficial", são apresentadas algumas afirmativas. 

Anteponha-lhes V (verdadeiro) ou F (falso): 

 

(     ) Sendo responsabilidade do Poder Público redigir atos normativos e 

comunicações, é fundamental que estes sejam caracterizados, do ponto de vista 

linguistico, pelos princípios da impessoalidade, da concisão e  

da inteligibilidade. 

 

(     ) Há formas de tratamento cerimoniosas em consonância com o cargo 

ocupado pelo destinatário de um documento oficial, como um requerimento ou 

ofício: por exemplo, o adequado é "Vossa Magnificência" para o Presidente da 

República ou Ministros de Estado e "Vossa Santidade" para bispos e arcebispos. 

 

(     ) Ainda em relação aos pronomes de tratamento, é preciso lembrar que, 

embora se refiram à 2ª pessoa gramatical, levam a concordância dos verbos para 

a 3ª pessoa. 

 

(     ) Atualmente, expressões “Venho por meio desta”, “Tenho a honra de" ou 

"Cumpre-me informar que" são consideradas artificiais e caíram em desuso nos 

textos oficiais. 

 

A opção que apresenta a sequência CORRETA é: 

 

a) V - F - F - F 

b) V - F - V - V 

c) F - V - F - F 

d) F - V - V - V 
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CONHECIMENTOS DIDÁTICOS –PEDAGÓGICOS 
 

 

QUESTÃO 11 

 

Na escola tradicional _________________________________ era de transmissor 

do conhecimento e na nova escola passa a ser facilitador da aprendizagem, 

mediador do conhecimento: 

 

a) O currículo. 

b) O conhecimento. 

c) O papel do professor. 

d) O conteúdo. 

 

 

QUESTÃO 12 

 

A avaliação tem como uma de suas principais finalidades permitir a constante 

reorientação do processo de ensino-aprendizagem. Para que isso ocorra, um 

educador, diante dos resultados de uma avaliação, deve repensar: 

 

I – objetivos 

II- metodologias. 

III- procedimentos de avaliação.  

 

Assinale a opção correta: 

 

a) I, II e III estão corretas; 

b) Apenas II e III estão corretas; 

c) Apenas I e II estão corretas; 

d) Apenas I e III estão corretas. 
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QUESTÃO 13 

 
O professor de Ciências da 6ª série selecionou um tema, que sabia ser do 
interesse de sua turma para com eles realizar um novo estudo. Que procedimento 
didático deve ser inicialmente considerado, se o professor quiser desenvolver uma 
prática pedagógica que estimule, de forma adequada, a curiosidade e a 
investigação? 
 
a) Coleta de informações pelos alunos em diferentes fontes. 
b) Levantamento de conhecimentos prévios dos alunos. 
c) Exposição oral do tema principal pelo professor. 
d) Leitura dos conceitos básicos no livro didático. 
 
 QUESTÃO 14 

 
Os sete saberes necessários à educação do futuro abordam problemas 
específicos relativos aos diferentes níveis de ensino e são de fundamental 
importância para o sucesso da educação. Neste sentido, pode-se destacar como 
representante da organização dos sete saberes: 
 
a) Edgard Morin. 
b) Paulo Freire. 
c) Jean Piaget. 
d) Cesar Coll. 
 
QUESTÃO 15 

 
Por projeto pedagógico da escola entende-se: 
 
a) A seleção e definição de temáticas a serem trabalhadas com os alunos por 

determinado período. 
b) A definição da grade curricular especificando as disciplinas do curso com suas 

respectivas ementas e cargas horárias. 
c) A proposta de metodologia de trabalho elaborada pelo conjunto de 

professores de uma escola. 
d) Um instrumento de ação política que expressa os interesses da comunidade 

escolar, contendo as diretrizes e metas a serem observadas no processo de 
ensino aprendizagem. 
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QUESTÃO 16  

 

 O relatório de Jaques Delors considera que “a educação é um bem coletivo que 

deve ser acessível a todos” e “não pode ser objeto de uma simples regulação do 

mercado”. Cabe a política da educação “iluminar o futuro por uma visão a longo 

prazo”. (1996, p. 28, 182, 175).  

 

Considerando este documento a política da educação deve alcançar dois 

objetivos. São eles: 

 

a) qualidade do ensino e a eqüidade. 

b) desenvolvimento do ser humano e preparação do mercado. 

c) ensino gratuito e acesso a todos os níveis de ensino. 

d) qualidade do ensino e universalidade. 

 

QUESTÃO 17 

 

 O planejamento educacional é da maior importância e implica enorme 

complexividade, justamente por estar em pauta à formação do ser humano. Os 

conteúdos a serem trabalhados na formação dos sujeitos podem ser classificados 

nas seguintes categorias: 

 

a) conceituais, procedimentais e atitudinais. 

b) conceituais, finais e atitudinais. 

c) realidade, metodologia e participação. 

d) idealismo, formalismo e mediação. 
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QUESTÃO 18 
 
A política educacional implementada por Freire é até hoje considerada diretriz 
fundamental para as políticas educacionais de governos comprometidos com a 
emancipação dos setores populares de nossa sociedade, merecendo igual 
relevância a práxis colegiada adotada para a construção de políticas nas 
diferentes instâncias pedagógicas e administrativas da rede municipal de ensino. 
As grandes prioridades dela são: 
 

I. democratização do acesso e permanência na escola pública.  
II. democratização da gestão. 

III. construção de um ensino de qualidade. 
IV. implementação de um movimento de alfabetização de jovens e adultos, 

pautadas como processos participativos e dialógicos de construção 
coletiva e de formação permanente. 

 
 
Estão CORRETOS apenas os itens: 
 
a) apenas IV está correta; 
b) apenas II e III estão corretos; 
c) apenas III e IV estão corretos; 
d) todos estão corretos. 
 
QUESTÃO 19 
 
A prática educativa é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade 
humana necessária à existência e funcionamento de todas as sociedades. Nesse 
sentido, qual é o papel fundamental da escola na formação dos indivíduos? 
 
a) exigir que o conhecimento possa ser utilizado sistematicamente. 
b) prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias instâncias na 
vida social. 
c) prepará-los para o mercado de trabalho. 
d) prepará-los para atuar no meio econômico. 
 
QUESTÃO 20 
 
São características de um planejamento educacional, EXCETO: 
 
a) objetividade e realismo; 
b) flexibilidade; 
c) estratégias; 
d) utilidade. 
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PBII CIÊNCIAS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

QUESTÃO 21  

 

 “Várias teorias têm tentado explicar o aumento de riqueza em espécies 

observado nos ecossistemas situados em baixas latitudes. Hipótese do tempo, da 

heterogeneidade espacial, da competição, da predação, da estabilidade climática 

e da produção biológica são algumas delas.”      

 

Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que NÃO explica corretamente o 

aumento de riqueza em espécies observado nos ecossistemas situados em baixas 

latitudes. 

 

a) Ambientes tropicais são os mais antigos da biosfera, e as espécies que ali 

vivem tiveram mais tempo para evoluir. 

 

b) Nos trópicos, os ecossistemas frequentemente apresentam grande diversidade 

de hábitats e de formas de vida. 

 

c) Ambientes tropicais foram menos perturbados nas diferentes eras geológicas, 

tendo sofrido menos glaciações. 

 

d) Nos trópicos haveria menor competição entre os organismos, o que induziria 

uma menor disputa pelo uso dos recursos disponíveis. 
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QUESTÃO 22  

“Pesquisas sobre concepções alternativas dos estudantes, em relação aos mais 

diversos conceitos científicos, têm fortalecido uma visão construtivista de ensino-

aprendizagem que parece dominar a área de Educação em Ciências e 

Matemática.”  

                                                Fonte: Extraído de (MORTMER,2000) 
         

A esse respeito  julgue as alternativas abaixo: 

I - A aprendizagem se dá através do ativo envolvimento do aprendiz na 

construção do conhecimento. 

II - As idéias prévias dos estudantes (concepções alternativa) representam um 

entrave para o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. 

III - Qualquer idéia nova que é acomodada pode, potencialmente, modificar 

toda a estrutura de concepções de um indivíduo. 

IV - A construção do conhecimento em sala de aula será fortemente 

influenciada pela presença de conceitos prévios, visões e crenças. 

 

De acordo com Mortimer, são afirmativas CORRETAS: 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e IV apenas. 

c) I, III e IV apenas. 

d) II e III apenas. 
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QUESTÃO 23  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) auxiliam o professor na tarefa de 

reflexão e discussão de aspectos do cotidiano da prática pedagógica, a serem 

transformados continuamente pelo professor. Nas últimas décadas presenciou-se 

a divulgação de debates sobre problemas ambientais nos meios de comunicação, 

o que sem dúvida tem contribuído para que as populações estejam alertas, mas a 

simples divulgação não assegura a aquisição de informações e conceitos 

referendados pelas Ciências. 

 

São recomendações dos PCN para o tratamento da temática AMBIENTE no 

ensino fundamental, EXCETO: 

 

a) A discussão a respeito da relação entre os problemas ambientais e fatores 

econômicos, políticos, sociais e históricos, acarretam discussões sobre 

responsabilidades humanas voltadas ao bem-estar comum e ao 

desenvolvimento sustentado, na perspectiva da reversão da crise sócio-

ambiental planetária. 

b) Deve apontar para as relações recíprocas entre sociedade e desenvolvimento 

com foco nas necessidades humanas e seus conhecimentos, priorizando a 

valorização do desenvolvimento de recursos tecnológicos. 

c) É necessário conhecer o conjunto das relações na natureza para compreender 

o papel fundamental das Ciências Naturais nas decisões importantes sobre os 

problemas ambientais. 

d) Aponta a necessidade de reconstrução da relação homem-natureza, a fim de 

derrubar definitivamente a crença do homem como senhor da natureza e 

alheio a ela, ampliando-se o conhecimento sobre como a natureza se 

comporta e a vida se processa. 
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QUESTÃO 24  

Em uma batida de carro ocorrem, na verdade, duas colisões. Primeiro a colisão do 

carro com o obstáculo e quase simultaneamente a colisão dos passageiros do 

carro contra o volante, o painel e o pára-brisa.  

São maneiras que podem reduzir os efeitos das forças que agem sobre os corpos 

dos passageiros de um veículo, no momento de uma colisão, EXCETO: 

a) Aumentar a inércia dos corpos dos passageiros em relação ao movimento do 

carro dentro do qual estão. 

b) Prolongar o tempo necessário para interromper o movimento dos corpos dos 

passageiros. 

c) Reduzir a pressão que as forças de impacto são capazes de exercer. 

d) Ao redor de cabines mais resistentes, construir veículos com estruturas 

capazes de se deformar durante a colisão 
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QUESTÃO 25  
 
Cruzado linhagens “puras” de ervilha, bem como seus descendentes, e analisando 
estatisticamente os resultados de tais cruzamentos, Gregor Mendel estabeleceu 
Leis fundamentais da Hereditariedade Biológica. Definimos linhagens “puras” 
como plantas que por autofecundação, as características parentais aparecem nos 
descendentes, geração após geração. 
 
A figura abaixo ilustra um de seus experimentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nas informações no esquema acima e em seus conhecimentos sobre o 
assunto, é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) O par de fatores hereditários, que determinantes da cor das flores da ervilha, se 

separa na formação dos gametas. 
b) Fatores ditos recessivos são aqueles que não estão presentes nos indivíduos 

da geração F1.  
c) Fatores genéticos passam de pais para filhos através dos gametas. 
d) Características dominantes são aquelas que aparecem nos indivíduos da 

geração F1. 

Flor 
Púrpura 

Flor 
Branca 

X Geração Parental  
(P) 

Linhagens puras  

Geração F1 
Todas as flores 

púrpuras  

Flor 
Púrpura 

Geração F2 
3/4 flores púrpuras  
1/4 flores brancas 

 

Flor 
Púrpura 

Flor 
Púrpura 

Flor 
Púrpura 

Flor 
Branca 

AUTOFECUNDAÇÃO 

FECUNDAÇÃO 

CRUZADA
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QUESTÃO 26 

A corrente elétrica circula por fios metálicos normalmente envolvidos por materiais 
plásticos ditos isolantes. Um modelo criado no início do século XX  ( baseado no 
fluxo de elétrons na rede cristalina de metais) e utilizado  até hoje para interpretar 
o funcionamento dos circuitos elétricos, baseia-se nas seguintes idéias, EXCETO: 

a) Ao ligar o circuito elétrico a uma fonte (como uma pilha), os elétrons se movem 
no circuito no sentido do terminal negativo da fonte para o terminal positivo. 

b) Reações químicas em uma pilha mantêm um pólo sempre com falta de elétrons 
e o outro pólo sempre com excesso de elétrons. 

c) Não é possível ver a corrente elétrica, mas podemos medir o seu valor como 
voltagem absoluta. 

d) Embora seja capaz de transferir a energia da fonte para o aparelho (uma 
lâmpada por exemplo), a corrente elétrica não é consumida no circuito elétrico.   

QUESTÃO 27 

Sabemos que a espécie humana, como os demais seres vivos, ao longo da 
história evolutiva, desenvolveu complexas respostas individuais de proteção a 
agentes invasores. Nosso corpo está permanentemente reagindo a agentes 
estranhos, tais como vírus, bactérias, fungos, poeira, pólen, toxinas e odores. 

Sobre as defesas naturais do corpo humano foram feitas as seguintes afirmações: 

 

I - O muco produzido do tecido epitelial que reveste as vias respiratórias e o 
ácido produzido pelo tecido que reveste o estômago funcionam como uma 
primeira barreira aos agentes invasores 

II -  A região em torno de um ferimento fica vermelha, quente, dolorida e 
aumenta de volume porque os agentes invasores não estão sendo 
adequadamente combatidos pelo sistema de defesa. 

III - A pele é responsável não só pela proteção mecânica de nosso corpo, mas 
também nos protege da desidratação, dos raios solares e da penetração de 
microrganismos. 

IV - Uma das reações de defesa do organismo é realizada por glóbulos brancos, 
que saem da circulação sanguínea, englobam e digerem bactérias.  

V - Anticorpos são proteínas especiais produzidas por todos os leucócitos, mas 
liberadas somente pelos Linfócitos do tipo B em resposta aos antígenos que 
desencadeiam sua produção. 

São afirmativas CORRETAS: 

a) I, II, III, e IV apenas. 
b) II, III e IV apenas. 
c) I, IV e V apenas. 
d) I, III, IV apenas . 
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QUESTÃO 28 

Um dos padrões mais notáveis da variação temporal da fotossíntese é a variação 

diurna que ocorre tanto em vegetações de grande porte quanto em algas 

fitoplanctônicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A depressão da fotossíntese ao redor do meio-dia está ligada às seguintes 

causas, EXCETO: 

 

a) Contração dos cloroplastos. 

b) Redução da fotorrespiração.  

c) Oxidação (branqueamento) dos pigmentos. 

d) Inativação reversível do aparato fotossintético. 
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FIGURA – Variação diurna das taxas de Fotossíntese em 
um ecossistema hipotético. (PINTO-COELHO, 2000) 
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QUESTÃO 29 

 

Muitas pesquisas têm indicado que os modelos que os indivíduos usam para 

explicar fenômenos físicos do cotidiano vão se desenvolvendo desde a infância, 

não sendo originados, portanto, exclusivamente de seu aprendizado escolar. 

Muitos destes modelos são concepções alternativas, também chamadas de erros 

conceituais, idéias intuitivas, ou concepções espontâneas. 

A seguir encontram-se cinco concepções, elaboradas por estudantes, para 

explicar o repouso de um objeto, bem como a força e movimento dos copos.  

Para as mesmas, assinale como Verdadeira ( V ) aquelas cientificamente corretas  

ou como Falsa ( F ) aquelas que apresentam erro conceitual. 

 

1. (    ) – Sob a influência de uma força constante, um objeto sempre se 

movimenta com velocidade constante. 

2. (     ) – Se um livro está em repouso sobre uma mesa é porque as forças de 

ação e reação que atuam sobre ele  estão em equilíbrio. 

3. (      ) – Para que um objeto se mantenha em movimento não é necessário que 

uma força atue constantemente sobre ele. 

4. (      ) – O sentido da força aplicada sobre um objeto nem sempre coincide com 

o sentido do movimento 

5. (      ) – É a existência de atrito entre um livro e a mesa que o mantêm em 

estado de repouso sobre a mesma.  

 

Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA de cima para baixo 

a) F, V, F, V, F. 

b) F, F, V, V, F. 

c) F, F, V, F, V. 

d) V, V, F, V, F. 
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QUESTÃO 30.  

DST é a sigla com que são identificadas as doenças sexualmente transmissíveis, 

ou seja, cujo contágio pode ocorrer pelo contato sexual, embora muitas delas 

apresente outras formas de contágio. Elas são causadas por bactérias vírus 

fungos e protozoários 

 

DOENÇA AGENTE ETIOLÓGICO FORMAS DE CONTÁGIO 

I - Papiloma venéreo A - Bactéria X - Através da placenta 

II - Sífilis B - Fungo Y - Contato sexual 

III - Tricomoníase C - Vírus  Z - Agulhas contaminadas 

IV - AIDS D - Protozoário   

 

 

Assinale a afirmativa que relaciona corretamente as doenças, aos agentes 

etiológicos e as formas de contágio. 

 

a) ICY, IICY, IIIBY, IVCX. 

b) ICX, IIAY, IIIDZ, IVCY. 

c) ICY, IIAX, IIIDY, IVCZ. 

d) IBY, IIAX, IIIBY, IVCZ. 
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