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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05. 

Rir é o melhor remédio 
Outro dia, li na revista americana "New Yorker" um 

artigo sobre o "guru do riso" que anda atraindo milhões de 
pessoas. Não, não se trata de um comediante famoso, e sim 
de Madan Kataria, médico indiano de Mumbai que desenvol-
veu técnicas para induzir o riso nas pessoas.

Segundo Kataria, o riso faz bem, tanto à saúde física 
quanto  à  psicológica.  Seu  movimento  vem se  espalhando 
pelo mundo e atrai muitas celebridades. Recentemente, Ka-
taria apareceu no palco dos estúdios da Sony Pictures, em 
Los Angeles, ao lado da atriz Goldie Hawn.

Quem entender um pouquinho de inglês pode ver ví-
deos do médico em ação em laughteryoga.org. Eu assisti e ri 
muito. Existe algo de contagioso no riso, mesmo quando co-
meça forçado. E logo deixa de ser.

Será que o riso pode melhorar  sua saúde? Quem 
não acredita que rir só faz bem (quando não é malicioso, cla-
ro)? Se não gostássemos de rir, comédias não existiriam.

Arthur Koestler, em seu livro "O Ato da Criação", ar-
gumenta  que  humor  e  criatividade  têm muito  em  comum. 
Numa boa piada, existe uma ruptura lógica, um ponto em que 
a narrativa toma um rumo inesperado. É aí que rimos. Todo 
mundo sabe que piada explicada não é engraçada.

Koestler diz que esse ponto de ruptura surge na cria-
ção, quando uma visão nova e inesperada surge dos reces-
sos do inconsciente. Sabemos muito pouco sobre criatividade 
e riso. As ideias de Koestler deveriam ser mais exploradas.

Vários estudos vêm tentando quantificar os benefí-
cios médicos do riso. Se a depressão e a tristeza podem afe-
tar  negativamente  o  sistema  imunológico,  parece  razoável 
que o riso possa ajudá-lo. Porém, de modo geral, os resulta-
dos desses estudos são contraditórios. Alguns dizem que o 
riso é mesmo bom para a saúde. Outros, que não faz dife-
rença.

Talvez os resultados ambíguos venham do tamanho 
relativamente pequeno dos estudos,  ou  porque em alguns 
deles o riso é induzido a partir de comédias na TV, como "O 
Gordo e o Magro" e "Abbot & Costello".

O assunto é fascinante o suficiente para merecer es-
tudos mais detalhados. Qual a diferença entre o riso dos hu-
manos e o dos gorilas, que riem quando sentem cócegas? 
Será que rir de uma piada pode ser usado como teste de in-
teligência em computadores? Semana passada perguntei se 
máquinas podem se apaixonar. Será que podem rir? Ou me-
lhor, ter senso de humor?

Robert  Provine,  neurocientista  da  Universidade  de 
Maryland, que realizou estudos baseados na observação de 
pessoas em situações sociais, escreveu: "A melhoria da saú-
de a partir do riso permanece uma meta inatingida, mesmo 
que extremamente desejável e viável". Existem muitos tipos 
de riso, alguns relacionados com a comunicação entre dois 
ou mais humanos, outros fisiológicos, quando sentimos cóce-
gas. 

Quando falei no assunto com leitores aqui nos EUA, 
recebi várias mensagens, algumas de pessoas com câncer, 
relatando como o bom humor faz com que se sintam melhor. 
GLEISER, Marcelo. Disponível em: <www.marcelogleiser.blogspot.com>. 

Acesso em: 15 fev. 2011. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática se desenvolve  com base em um argumento 
principal. Que argumento é esse?  

(A) O riso é contagioso.

(B) O riso pode ser induzido.

(C) O riso faz bem.

(D) O riso tem motivações diversas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto é do gênero divulgação científica. Que fator atribui 
cientificidade aos argumentos de Marcelo Gleiser? 

(A) A explicação do modo de constituição do humor na 
citação de Koestler.

(B) A menção ao fato de Madan Kataria ter aparecido na 
televisão.  

(C) A presença de vídeos das ações de Madan Kataria 
na internet.

(D) As  mensagens  de  pessoas  com câncer  a  Marcelo 
Gleiser.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No penúltimo parágrafo do texto de Marcelo Gleiser, as in-
terrogações sugerem  

(A) respostas do leitor com base em seu conhecimento 
de mundo. 

(B) problemas de impossível solução. 

(C) estratégias retóricas do autor com a finalidade de atri-
buir estilo ao texto. 

(D) possibilidades de desdobramentos do tema. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto apresenta uma relação entre humor e criatividade. 
Que fator é indicativo dessa relação?

(A) Surpresa

(B) Ineditismo

(C) Surrealismo

(D) Fascínio

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho, “Quem entender um pouquinho de inglês pode 
ver  vídeos do médico em ação em  laughteryoga.org”, o 
termo sublinhado 

(A) tem função interrogativa.

(B) faz uma referência genérica.  

(C) diz respeito aos falantes nativos de inglês.

(D) recupera um referente já instaurado no texto. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
08.

Uma garotinha se recusava a entrar numa casa por-
que os donos tinham um cachorro:

−  Não tenha medo – disseram eles.  −  Ele não vai 
mordê-la, pois já a conhece.

− Ah,  é? – retrucou ela.  −  Então mande-o dizer  o 
meu nome.

SELEÇÕES. Rio de Janeiro: Reader´s Digest Brasil, fev. 2011. p. 95. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que exercício lógico foi quebrado e favoreceu o efeito de 
humor na piada?

(A) O subentendido de que somente os donos podem au-
torizar a entrada na casa.

(B) O pressuposto de que uma pessoa conhecida é cha-
mada pelo seu nome. 

(C) A inferência de que cachorros ensinados obedecem 
fielmente aos seus donos.

(D) A dedução de que a menina era desconhecida pelo 
animal. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  piada,  além do  travessão,  que  estratégia  linguística 
ajuda a instaurar o discurso direto?

(A) O verbo recusar no passado.

(B) O emprego de entrar em sua forma infinitiva.

(C) O uso dos verbos ter e mandar no modo imperativo.

(D) O emprego das formas pronominais ela e ele.  

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à constituição das vozes enunciativas, o verbo re-
trucar, na piada, caracteriza   

(A) o modo de realização do enunciado.

(B) a origem do conteúdo enunciado.

(C) o valor de verdade do conteúdo enunciado.

(D) a autoridade do enunciador. 

As questões 09 e 10 referem-se aos gráficos a seguir, os quais compõem quadros que representam diferentes estruturas 
sociais. 

RENDA MÍNIMA. Carta na escola. São Paulo: Confiança, out. 2010. p. 57. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  descrição  das  estruturas  sociais  representadas  nos 
gráficos,

(A) “A”  sugere muitas pessoas no topo e uma elite na 
base.

(B) em “B” o número de pessoas vai aumentando rumo 
ao topo.

(C) em “C” a distribuição mostra a maioria das pessoas 
no meio. 

(D) “D” representa uma  sociedade sem classe média. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadro que representa a maior desigualdade social é:

(A) “D”

(B) “A”

(C) “B”

(D) “C”

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia o cartum para responder às questões de 11 a 15.

Disponível em: <fifteenyears.blogspot.com>. Acesso em: 25 fev. 2011

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A quebra na sequência discursiva gera o efeito de humor 
no cartum. Esse efeito é promovido pela
(A) impossibilidade de diálogo entre a máquina e as per-

sonagens.
(B) linguagem informal usada pelas personagens ao se 

referirem à máquina.
(C) composição visual das personagens.
(D) interpretação equivocada do texto pela personagem.  

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Máquinas funcionam como suporte para diferentes textos. 
No caixa eletrônico do cartum, há a realização do gênero 

(A) instrucional.

(B) expositivo. 

(C) narrativo.

(D) descritivo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à marcação do plural, na expressão “os código de 
barras”, há desobediência à norma padrão da língua, pois 
a 

(A) marcação deve estar presente somente no artigo.  

(B) indicação deve ser feita também no elemento nominal 
“código”. 

(C) concordância precisa ser marcada somente no classi-
ficador “barras”. 

(D) composição semântica leva  todos os elementos do 
complexo para o singular. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a  multiplicidade de sentido das formas 
linguísticas, no diálogo, a palavra agora expressa 

(A) instantaneidade.

(B) sequenciação.

(C) espontaneidade. 

(D) simultaneidade. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A referência ao caixa eletrônico como “a bicha” ajuda a de-
monstrar  

(A) a falta de intimidade das personagens com o serviço 
oferecido pelo banco. 

(B) o desprendimento da personagem em relação às ati-
vidades eletrônicas.

(C) a proximidade afetiva  entre  as  usuárias  do  serviço 
bancário.

(D) o deslumbramento da personagem com os recursos 
das novas tecnologias.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia o texto para responder às questões de 16 a 20.

Mesmo sem vida, há esperança

Todas as vezes que uma missão espacial anuncia a 
descoberta de água, os exobiólogos fazem festa. Dedicados 
a decifrar a origem e antecipar o futuro dos seres vivos no 
universo, esses estudiosos sabem que, da forma como a co-
nhecemos, a vida só floresce em locais banhados pelo pre-
cioso líquido.  A revelação de mais um astro com potencial 
para nos hospedar foi o motivo da festa entre os cientistas na 
quinta-feira 25. Trata-se de Rea, uma das luas de Saturno e 
velha conhecida dos astrônomos. 

Em março,  a  sonda espacial  Cassini  passou pelo 
satélite e coletou dados avaliados por um grupo de astrôno-
mos liderados por  Bem Teolis,  pesquisador  do Southwest 
Research, instituto  americano  que  colabora  com  a  Nasa. 
Além da água em forma sólida, as informações coletadas in-
dicam que há uma atmosfera com oxigênio e dióxido de car-
bono. Ou seja, caso suportassem temperaturas de -200 graus 
Celsius e radiações, os astronautas até poderiam retirar o ca-
pacete nessa lua de Saturno, segundo o estudo publicado na 
revista “Science”. 

De acordo com as conclusões da equipe de Teolis, 
essa fina camada atmosférica se forma devido à decomposi-
ção química da superfície gelada do satélite. O fenômeno se-
ria provocado pela radiação que parte dos pontos mais extre-
mos da atmosfera de Saturno. Os exobiólogos ficam ainda 
mais animados ao imaginar que, por estarem em condições 
similares, outras luas do planeta – são pelo menos 62 – po-
dem abrigar atmosferas com oxigênio. E repetir um fenômeno 
que os astrônomos encontraram nas luas Europa e Ganime-
de, em Júpiter.

Essas descobertas  aumentam a  esperança  de  en-
contrar vida fora da Terra? Sim e não. Sim, porque mostra 
que parte das condições terrestres podem ser encontradas 
em outros  astros.  Não,  porque a vida não depende só  de 
água, o que está sacramentado desde 1964.

Naquele ano, o biólogo americano George Wald en-
viou à Academia Nacional de Ciências um documento que es-
tabeleceu os  parâmetros  necessários  para  a  existência  de 
vida. Além do líquido, são necessários outros elementos que 
possibilitem o metabolismo e a reprodução, pelo menos uma 
fonte de energia e um ambiente que harmonize isso tudo.

Pelo  que  as  descobertas  da  Cassini  demonstram, 
Rea é reprovada ao menos em duas dessas notas de corte e 
parece condenada a contemplar eternamente os anéis de Sa-
turno sem ninguém a bordo. 

FRANCO, Edson. Istoé. São Paulo: Três, 19 dez. 2010. p. 128. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto trata da questão da vida em outros planetas. As in-
formações mais relevantes para o desenvolvimento da te-
mática dizem respeito ao fato de que 

(A) uma das luas de Saturno abriga água em forma sóli-
da e apresenta uma atmosfera com oxigênio e dióxi-
do de carbono. 

(B) a capacidade de hospedar seres humanos em outros 
planetas está relacionada às alterações químicas da 
superfície gelada desses astros.

(C) uma  equipe  de  pesquisadores  parceiros  da  Nasa 
avaliou dados importantes coletados pela sonda Cas-
sini.

(D) a decomposição da superfície de Rea decorre da ra-
diação dos pontos mais  extremos da atmosfera  de 
Saturno. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o conteúdo do texto, o título 

(A) reforça as informações cientificamente provadas pe-
los pesquisadores. 

(B) confirma o  clichê  popular  “onde  há  vida,  há  espe-
rança”.

(C) desperta o interesse do leitor, mas não se confirma 
no desenvolvimento argumentativo.

(D) antecipa as conclusões do autor, pois resume a linha 
argumentativa do texto. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O autor do texto qualifica os exobiólogos como 

(A) pesquisadores envolvidos na construção de sondas 
espaciais.

(B) cientistas filiados à Nasa especializados em estudos 
sobre Júpiter. 

(C) astrônomos envolvidos  em estabelecer  os  parâme-
tros para a identificação de luas e de planetas. 

(D) estudiosos interessados em compreender a fonte e o 
desenvolvimento dos seres vivos. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A referência temporal no trecho “foi o motivo da festa entre 
os cientistas na quinta-feira 25” é construída com base em 
informações

(A) dadas no corpo do texto.

(B) inferidas  pelo  leitor  a  partir  de  elementos  extratex-
tuais.

(C) conhecidas previamente pelo leitor com base na su-
cessão dos dias.

(D) pressupostas do parágrafo introdutório do texto.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os aspectos textuais e contextuais, o enun-
ciado “Rea é reprovada ao menos em duas dessas notas 
de corte” pode ser parafraseado por  

(A) “a lua de Saturno não preenche todos os requisitos 
para abrigar vida em seu interior.”

(B) “a sonda espacial falhou ao tentar detectar caracterís-
ticas de um ambiente propício à vida.”

(C) “a equipe investigadora não tem formação adequada 
para efetuar o estudo pretendido.”

(D) “a Nasa rejeita as exigências impostas para se confir-
mar a existência de vida no espaço.”
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CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE EDUCAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As teorias educacionais modernas foram gestadas em um mo-
mento histórico em que a ideia de uma formação geral para to-
dos e da natureza universal do saber toma lugar de destaque 
na reflexão pedagógica. Essas teorias se interessam por uma 
formação que desenvolva as habilidades racionais e críti-
cas do ser humano não apenas para a vida coletiva, mas, 
igualmente, para o seu autoconhecimento, buscando definir 
um modelo ideal de desenvolvimento e comportamento huma-
no. Uma das críticas às teorias modernas de educação é que 
estas

(A) encobrem, em nome da razão e da ciência, o senti-
mento, a imaginação, a subjetividade e até a liberda-
de, à medida que a razão institui-se como instrumen-
to de dominação dos seres humanos.

(B) reduzem-se a jogos de linguagem sob regras contex-
tuais e em permanente mutação, razão pela qual nada 
há que se esperar do sujeito, pois ele não existe.

(C) preocupam-se com a existência de identidades indivi-
duais  menos  fragmentadas  e,  portanto,  com  mais 
sentido, e com um mundo plural e aberto à manifesta-
ção e ao diálogo entre as diferentes identidades.

(D) valorizam  outros  aspectos  além  da  razão,  como  a 
mística,  o sentimento,  a intuição,  que desenvolvem 
uma atitude totalmente diferenciada de conhecimento 
e esclarecimento da humanidade.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Criado nos  anos  1990,  o  Plano  Nacional  de Educação 
(PNE) é um conjunto de metas para o sistema educacional 
que define prioridades e estratégias para o período de dez 
anos. O primeiro PNE foi elaborado para o decênio 2001-
2010, mas veio a público natimorto, sobretudo devido ao 
veto presidencial à meta de destinar 7% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) à educação”. 

O quadro a seguir apresenta, em síntese, o que foi plane-
jado e o que foi cumprido entre 2001 e 2008, nos três ní-
veis da educação básica.

Educação Infantil

Meta Resultado

50% das crianças de 0 a 
3 anos devem estar ma-
triculadas em creches

18,1% das crianças de 0 a 3 anos 
estavam matriculadas

Educação Fundamental

Meta Resultado

Ensino  Fundamental 
universalizado  e  de  9 
anos

2,4%  dos  brasileiros  de  7  a  14 
anos ainda estavam fora da esco-
la e o Ensino Fundamental foi de 
8 para 9 anos

Ensino Médio

Meta Resultado

Oferecer  vagas  corres-
pondentes  a  100%  da 
demanda

50% dos jovens com idade entre 
15 e 17 anos frequentavam a últi-
ma etapa da educação básica

CARTA CAPITAL, São Paulo, n. 628, 12. jan.2011, p.70.

As informações contidas no quadro demonstram que o re-
ferido Plano Nacional de Educação 

(A) consistiu em uma ação planejada entre os três entes 
federados que resolveu o problema do acesso e da 
permanência na educação infantil.

(B) fez  um  levantamento  minucioso  das  necessidades 
educacionais brasileiras da década, possibilitando a 
universalização da educação básica.

(C) modificou a realidade educacional brasileira ao pro-
mover  a  universalização  dos  institutos  tecnológicos 
em nível médio para os jovens de 15 a 17 anos.

(D) deixou de cumprir as principais metas estabelecidas, 
gerando grandes lacunas no atendimento às deman-
das por educação infantil e ensino médio.

conhecimentos-gerais_sobre-educacao
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Grande expressão do pensamento educacional brasileiro, 
optou por defender uma concepção libertadora de educa-
ção, na qual o educando descubra que o importante mes-
mo não é ler histórias “alienadas e alienantes, mas fazer 
história e por ela ser feito”. Em sua obra, os estudantes 
são chamados a pensar criticamente, a refletir sobre a ra-
zão de ser da sua situação e a realizar uma leitura crítica 
do como e dos porquês da situação, uma vez que “é tão 
impossível  negar  a  natureza  política  do  ato  educativo 
quanto negar o caráter educativo do ato político”. 

O texto acima refere-se às ideias de

(A) Florestan Fernandes.

(B) Darcy Ribeiro.

(C) Paulo Freire.

(D) Anísio Teixeira.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir da metade do séc. XX, influenciados pela crítica 
marxista e pela Sociologia da Educação, emergem alguns 
questionamentos para a reflexão do currículo escolar, que 
ultrapassam a questão tradicional: “o quê ensinar?”, e se 
deslocam principalmente para as questões sobre: “como?” 
e “para quê ensinar?”. Implícito nas teorizações críticas e 
pós-críticas está o reconhecimento de que não existe cur-
rículo que seja “neutro”. O currículo “escolhido” sempre vai 
privilegiar aquilo que é considerado “bom” para uma socie-
dade ou classe social, num determinado contexto histórico 
e cultural. É principalmente nesses aspectos que se colo-
cam as diferenças entre as teorias tradicionais, as teorias 
críticas e pós-críticas do currículo.  As teorias críticas do 
currículo destacam que

(A) o conhecimento é tratado como algo dado, verdadei-
ro, que preexiste à realidade. Portanto, as preocupa-
ções giram em torno da organização e avaliação dos 
conteúdos curriculares tomados como verdades ab-
solutas, para formação do ser ajustado ao sistema. 

(B) o conhecimento é produzido histórica e culturalmente, 
portanto, sua dimensão político-ideológica é condição 
inerente à função da educação de, por meio da esco-
lha de um currículo, formar o homem crítico e eman-
cipado,  que  transforme  a  realidade  opressora  em 
busca de sua humanização.

(C) a compreensão do conhecimento por meio da lingua-
gem, dos microcontextos e das relações de poder, da 
construção das identidades, das subjetividades e das 
diferenças deve ser priorizada. O currículo é entendi-
do como prática discursiva e está relacionado à cons-
trução de quem somos como indivíduos.

(D) o  conhecimento  escolar  é  fortemente  influenciado 
pelo surgimento das novas tecnologias e pelo seu po-
tencial  na  construção  de uma nova  abordagem do 
processo de ensino e aprendizagem, que,  mediado 
pelas TICs, tende a concretizar o ideal de uma socie-
dade sem escolas.  

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (PCNs) expressam conceitos e valores fundamentais 
à democracia e à cidadania e correspondem a questões 
importantes e urgentes para a sociedade brasileira, mani-
festando-se sob várias formas na vida cotidiana. Esses te-
mas são amplos o bastante para traduzir preocupações de 
todo o país,  são questões em debate na sociedade por 
meio das quais o dissenso e o confronto de opiniões se 
colocam.  Além dos  temas que visam tratar  de conheci-
mentos vinculados à realidade local, quais são os temas 
transversais propostos nos PCNs? 

(A) Ética, cidadania, diversidade cultural, meio ambiente 
e orientação sexual.

(B) Cidadania,  diversidade  cultural,  orientação  sexual, 
saúde e meio ambiente.

(C) Cidadania, meio ambiente, saúde, diversidade cultu-
ral e orientação sexual.

(D) Ética,  meio  ambiente,  saúde,  pluralidade  cultural  e 
orientação sexual. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O termo “currículo” tem origem na palavra latina  currere, 
que se refere à carreira, ao percurso a ser realizado. Nes-
se  contexto,  a  escolaridade,  via  conteúdos previstos  no 
currículo, é o meio pelo qual o aluno se apropria dos co-
nhecimentos  significativos,  de  forma  progressiva.  Esses 
conteúdos curriculares podem ser manifestos de forma ex-
plícita (currículo oficial) ou implícita (currículo oculto). Nes-
te sentido,  os significados, os valores e as atitudes que 
compõem o currículo oculto se expressam em um comple-
xo processo social e dá significado, prático e real, ao currí-
culo explícito. Portanto, pode-se inferir que

(A) a experiência de aprendizagem dos alunos não se li-
mita ao que está declarado no currículo oficial.

(B) a experiência de aprendizagem que decorre do currí-
culo oculto não interfere no processo formativo.

(C) a definição dos conteúdos do currículo baseia-se na 
experiência dos especialistas em currículo.

(D) a definição dos conteúdos deve pautar-se pela neu-
tralidade e imparcialidade social e política.
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Libâneo (2008), a organização e os processos de 
gestão escolar assumem diferentes significados conforme a 
concepção que se tenha dos objetivos da educação em re-
lação à sociedade e à formação dos alunos. Assim, o modo 
como a escola se organiza pode favorecer as práticas de 
gestão centralizadas ou participativas.  São características 
da gestão participativa:

(A) concepção técnico-científica de escola, gestão indivi-
dualizada, cumprimento de decisões e planos previa-
mente elaborados.

(B) concepção democrática de escola, gestão comparti-
lhada,  tomada  de  decisões  coletivas,  autonomia  e 
construção conjunta.

(C) concepção autogestionária de escola, gestão da in-
formação e de pessoas, tomada de decisões compa-
tíveis com o sistema produtivo.

(D) concepção interpretativa de escola, gestão do conhe-
cimento, construção do ambiente pelos sujeitos com 
base na sua ação sobre o mundo.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do trabalho na sala de aula, para além da 
elaboração do plano ou projeto de ensino-aprendizagem, 
envolve a criação de situações que promovam o envolvi-
mento e a participação ativa dos estudantes, o desenvolvi-
mento de suas capacidades intelectuais, afetivas e sociais, 
dentre  outras.  Nestes  termos,  para  que  se  concretize  a 
aprendizagem emancipatória, autônoma, faz-se necessário 
que o aluno tenha seu projeto (Vasconcellos, 2002). A cons-
tituição de um projeto por parte do educando demanda 

(A) um conhecimento mais elaborado do tema específico 
sobre o qual irá trabalhar durante seu processo for-
mativo, de modo que o aluno possa executar passo a 
passo as prescrições do professor.

(B) uma experiência em realizar planejamento de ativida-
des rotineiras e em formular hipóteses, de modo que 
o professor possa antever o resultado da investiga-
ção e recomendar bibliografia.

(C) um contrato pedagógico no qual o aluno possa exercer 
sua iniciativa, capacidade de reflexão, tomar consciên-
cia dos valores implicados nas decisões e assim ir se 
construindo na interação com o projeto do professor.  

(D) um processo de trabalho individualizado,  com refe-
renciais teóricos  próprios e distintos daqueles utiliza-
dos no plano de ensino do professor e no plano glo-
bal da escola. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento educacional lida com dupla fonte de com-
plexidade: o objeto e o processo. Trata-se da formação da 
consciência, do caráter e da cidadania de pessoas. Além 
disso, a alteração da realidade é o grande desafio do ho-
mem, uma vez que, por essa atividade, este continua se 
fazendo,  se  constituindo  e  também  se  transformando 
(Vasconcellos, 2002). Nesse contexto, pode-se compreen-
der o planejamento educacional como

(A) prática cartorial  ou exigência formal das instituições 
educacionais, como dispositivo de disciplinamento e 
forma de controle do trabalho educativo.

(B) roteiro elaborado pelo professor, com base em leitu-
ras preparatórias de temas amplos,  para orientar o 
trabalho educativo.

(C) instrumento teórico-metodológico para a intervenção 
na realidade, eixo de organização, definição e refle-
xão sobre o trabalho educativo.

(D) instrumento avaliativo que possibilita o diálogo entre 
a instituição de ensino e a instituição mantenedora e 
reguladora do trabalho educativo.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As instituições escolares de hoje não podem se limitar a 
passar informação sobre as matérias, a transmitir o conhe-
cimento do livro didático. Elas configuram uma síntese en-
tre a cultura experienciada, que acontece na rua, na famí-
lia, no trabalho, no lazer, nas igrejas, e a cultura formal ex-
perienciada na escola (Libâneo, 2008). Nesse sentido, é 
função social da escola 

(A) ensinar  aos alunos conteúdos que propiciem o de-
senvolvimento  de  capacidades  técnicas  e  aptidões 
para a conquista da produtividade no trabalho.

(B) ensinar os alunos a se organizarem em grupos homo-
gêneos por meio de categorias determinadas  pelo 
gênero, pela cultura, etnia e classe social.

(C) ensinar os alunos a lidar tecnicamente com as tecno-
logias da informação e comunicação, para minimizar 
o descompasso entre a educação e a sociedade.

(D) ensinar  os alunos  a  atribuir  significado às informa-
ções da cultura e da ciência por meio de mediações 
cognitivas e interacionais de forma crítica, criativa e 
ética.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Moretto (2002), a avaliação da aprendizagem deve 
ser coerente com a forma de ensinar. Se a abordagem do en-
sino foi pautada nos princípios da construção do conhecimen-
to, a avaliação da aprendizagem deverá seguir a mesma ori-
entação. Um dos princípios que sustenta esta concepção é o 
seguinte:

(A) a avaliação da aprendizagem é um momento privile-
giado de estudo, e não um acerto de contas.

(B) a avaliação pode consistir  em instrumento de troca 
com os estudantes, sobretudo para mantê-los discipli-
nados.

(C) os momentos de ensinar, aprender e avaliar devem 
ser bem distintos no decorrer da ação didática. 

(D) os processos de avaliação são caracterizados pela 
reprodução e fragmentação dos saberes. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando  se  discute  a  avaliação  educacional,  uma  das 
questões que devem fundamentar a análise é: para que 
avaliar? A avaliação tem assumido, ao longo do tempo, di-
versas funções socialmente esperadas e reforçadas pelo 
sistema educacional, dentre elas a de seleção e classifica-
ção, de controle dos processos e do desempenho de estu-
dantes  e,  mais  recentemente,  a  função diagnóstica  e  a 
função formativa. De acordo com Vasconcellos (1998), a 
avaliação, quando assume  função diagnóstica, possibilita 
ao professor

(A) identificar  os melhores estudantes,  propiciando-lhes 
condições mais favoráveis de aprendizagem em rela-
ção aos mais fracos.

(B) conhecer os pontos fortes e frágeis dos estudantes, de 
modo a planejar o ensino de acordo com as caracterís-
ticas e necessidades da classe. 

(C) propor atividades de estudo extraclasse para os estu-
dantes com dificuldades, de modo a preservar o ensi-
no em sala de aula.

(D) promover uma classificação dos estudantes, estabe-
lecendo um sistema de premiação para aqueles que 
conseguirem melhor desempenho.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Muitas vezes, na crítica à avaliação tradicional, estabele-
ce-se uma dicotomia entre o processo e o produto. Ora, 
consideramos que o produto também é importante. O que 
vislumbramos é avaliar  o produto  no processo” (Vascon-
cellos, 1998, p. 51). Nesta perspectiva, o ponto de vista 
defendido pelo autor subentende que

(A) a elaboração e a produção do aluno são fundamen-
tais em avaliações com base no cotidiano da sala de 
aula e não em momentos especiais que as tornem ar-
tificiais.

(B) a avaliação processual implica em utilizar instrumen-
tos de verificação da aprendizagem considerados tra-
dicionais  pela  literatura  produzida  nesse  campo de 
conhecimento.

(C) a participação dos estudantes em classe oferece ao 
professor os elementos necessários para atribuir no-
tas ou conceitos, prescindindo-se de outros mecanis-
mos e instrumentos avaliativos. 

(D) a finalidade da avaliação realizada ao longo do pro-
cesso é, principalmente, gerar uma nota ou um con-
ceito para se proceder aos registros acadêmicos insti-
tucionais.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A LDB n. 9394/1996 prevê, no seu Título VI - Dos Profis-
sionais da Educação, Art. 62, que a formação de docentes 
para atuar na educação básica far-se-á 

(A) em cursos de graduação em pedagogia, licenciatura 
plena ou em nível de pós-graduação, em universida-
des ou institutos superiores de educação,  a critério 
da instituição de ensino empregadora, garantida, nes-
ta formação, a base comum nacional. 

(B) em programas de formação pedagógica para porta-
dores de diplomas de educação superior que queiram 
se dedicar à educação básica, sendo admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nas quatro primeiras séries do en-
sino fundamental, a oferecida em nível médio, na mo-
dalidade Normal. 

(C) em nível superior, em curso de licenciatura, de gra-
duação plena, em universidades e institutos superio-
res de educação, admitida,  como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

(D) em  nível  superior,  pós-graduação  stricto  sensu na 
área de ensino, em universidades ou institutos supe-
riores  de  educação,  garantida,  nesta  formação,  a 
base de conhecimentos específicos para o exercício 
do magistério na educação infantil e nas quatro pri-
meiras séries do ensino fundamental. 
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no Censo Escolar de 2007, em estudo recente-
mente publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (Inep)  (Brasil/MEC/Inep, 
2009), o Brasil contava então com 1.882.961 professores vin-
culados à educação básica, dos quais 1.288.688 com nível 
superior completo (68,4% do total). Destes, pelo menos 10% 
não possuem curso de licenciatura e um número expressivo 
de professores, mesmo com licenciatura, não tem a forma-
ção compatível com a disciplina que lecionam. É nos anos fi-
nais do ensino fundamental, etapa na qual as matérias come-
çam a ser ministradas por professores de áreas específicas, 
e no ensino médio que esta proporção se torna ainda maior. 
Os números revelam também que a maior distorção está na 
área de Ciências Exatas, na qual profissionais formados nos 
cursos de licenciatura do país são insuficientes para suprir a 
demanda. Este panorama remete a uma análise sobre a pro-
fissão docente que indica

(A) a existência de um grande contingente de desempre-
gados habilitados para lecionar em todas as etapas 
da educação básica.

(B) a ausência de professores qualificados para ensinar 
nos anos iniciais do ensino fundamental em todas as 
regiões brasileiras.

(C) a repercussão  positiva  na segunda fase do ensino 
fundamental dos esforços governamentais para a for-
mação de professores.

(D) o cenário de uma profissão que precisa ser valoriza-
da, de modo a estimular a formação de professores e 
sua permanência na carreira.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Superando a fragmentação das legislações anteriores, que 
atribuíam ao Estado reduzido compromisso com a oferta 
pública, a LDB n. 9394/1996 propõe a educação básica, 
que visa à integração entre as diferentes etapas e modali-
dades de ensino, de modo a propiciar a todo e qualquer ci-
dadão, respeitando a diversidade, a formação considerada 
como mínima à participação na vida social e produtiva. Se-
gundo esta legislação, no seu Art. 35, uma das finalidades 
do ensino médio é

(A) a produção do trabalho de investigação científica, vi-
sando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia 
e da criação e difusão da cultura.

(B) o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da auto-
nomia intelectual e do pensamento crítico.

(C) a promoção da extensão, aberta à comunidade, vi-
sando à difusão das conquistas e aos benefícios re-
sultantes da criação cultural e tecnológica geradas na 
instituição.

(D) a compreensão do ambiente natural e social, do siste-
ma político, das artes e dos valores em que se funda-
menta a sociedade brasileira.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mediante a política de democratização do ensino, o siste-
ma educacional brasileiro tem encontrado muitas dificulda-
des para equacionar uma situação complexa, a de garantir 
educação de qualidade para todos, sobretudo quando se 
pensa na inclusão daqueles com algum tipo de deficiência. 
Embora haja apoio legal (Constituição, LDB, decretos, por-
tarias), as escolas vivenciam ainda entraves de diferente 
natureza. Entre esses entraves, destaca-se o seguinte:

(A) o consenso sobre a ruptura com o modelo antigo de 
escola e sobre a existência de ambiente apropriado à 
formação do cidadão nas escolas especiais e a au-
sência deste nas escolas comuns.

(B) a resistência a mudanças, o preconceito, o paternalis-
mo, o corporativismo, as políticas que desobrigam o 
Estado de se responsabilizar pela permanência dos 
alunos e pelo prosseguimento de seus estudos.

(C) a  adesão  às  inovações,  a  identificação  das  dife-
renças,  a  desigualdade  de  tratamento  conforme  a 
manifestação da inteligência e da capacidade intelec-
tual dos sujeitos.

(D) o  entendimento  de  que  a  implantação  de  políticas 
educacionais para atender pessoas com deficiência 
requer o domínio conceitual sobre a inclusão escolar.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Zuin (2010), as políticas educacionais bra-
sileiras não podem ser cindidas das chamadas tecnologias 
da informação e comunicação (TICs). Os indivíduos preci-
sam pensar criticamente sobre o uso das TICs, pois pode-
se enveredar tanto para o poder e o controle social quanto 
para o reforço das práticas democráticas. Nesse sentido, 
as tecnologias da informação e comunicação na educação 
podem favorecer às práticas democráticas quando

(A) for inserido o seu uso nos documentos oficiais como, 
por exemplo, no Plano Nacional de Educação e nos 
demais documentos que orientam a política educacio-
nal.

(B) estimular pelo seu uso a manutenção das hierarquias 
escolares  e  as  práticas  educativas  fundamentadas 
nos princípios da racionalidade técnica.

(C) houver discussão e reflexão sobre o papel da tecno-
logia  na reconfiguração das características identitá-
rias dos educadores e educandos.

(D) houver maior quantidade de computadores e softwa-
res  disponíveis  aos  professores  e  alunos  dos  dife-
rentes segmentos educacionais.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Bévort e Belloni (2009, p. 1084), “A integração 
das TICs na escola, em todos os seus níveis, é fundamen-
tal porque estas já estão presentes na vida de todas as 
crianças e adolescentes e funcionam – de modo desigual, 
real ou virtual – como agência de socialização, concorren-
do com a escola e a família”. Segundo esse ponto de vis-
ta, uma das iniciativas relevantes para o sistema educacio-
nal brasileiro seria

(A) criar comunidades específicas para avaliar as habili-
dades e competências adquiridas pelas crianças e jo-
vens expostos ao uso de instrumentos tecnológicos 
nas escolas.

(B) proteger as crianças e os jovens dos efeitos de men-
sagens  midiáticas  por  meio  da  instrumentalização 
técnica dos profissionais da educação para operar as 
diferentes tecnologias.

(C) valorizar o autodidatismo dos professores para acele-
rar o processo de apropriação das mídias e a difusão 
de  informações,  reforçando  as  práticas  educativas 
convencionais.

(D) integrar a mídia-educação à formação inicial dos pro-
fessores, articulando as dimensões conceituais e os 
saberes  práticos  com o  conhecimento  das  práticas 
midiáticas de crianças e jovens.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Não é mais possível ignorar as mídias, entendidas como 
tecnologias portadoras de conteúdos, e seu uso na educa-
ção escolar. Houve uma rápida passagem do livro para a 
televisão e os vídeos e destes para o computador e a in-
ternet,  sem que os educadores aprendessem a explorar 
as possibilidades de uso pedagógico de cada meio. Com a 
inserção das TICs nas práticas educativas, o que muda no 
papel do professor?

(A) O espaço, o tempo e o processo de interação e co-
municação  com  os  alunos  no  desenvolvimento  de 
projetos de aprendizagem que levem à produção de 
conhecimento.

(B) O realinhamento e a adequação dos temas a serem 
apresentados por meio de videoconferências, dispen-
sando o papel do professor no processo pedagógico.

(C) O modo de assimilar e repassar todo o universo de in-
formações advindas de vários continentes para os alu-
nos, com economia de tempo e eficácia na recepção.

(D) O rigor  na abordagem da linguagem oral  e  escrita 
que, historicamente, acompanha o processo pedagó-
gico de ensinar e aprender, para incorporar a lingua-
gem digital.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Agenda 21 Global é um legado da Conferência das Na-
ções  Unidas  para  o  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento 
Humano – ECO-92, realizada em 1992, no Rio de Janeiro. 
A partir dessa conferência, vários países, incluindo o Bra-
sil, construíram a sua Agenda 21 Nacional. A agenda 21 
brasileira permite a criação de Agendas 21 locais, como, 
por exemplo, em escolas. Uma ação que pode ser propos-
ta por uma Agenda 21 local de uma escola de ensino bási-
co é

(A) a contratação de profissionais da área de saúde.

(B) a separação do lixo para coleta seletiva.

(C) o cultivo de horta e pomar comunitários.

(D) o uso de material descartável para o consumo da merenda.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na cidade de La Paz (Bolívia), uma professora juntamente 
com seus alunos realizou um experimento sobre o ponto 
de ebulição da água, no qual utilizaram a água destilada 
dentro de um beacker sobre placa aquecedora. Os resulta-
dos do experimento mostraram que a água ferveu a uma 
temperatura inferior a 100 ºC. A explicação da professora 
aos alunos para a ocorrência de tal fenômeno é que em al-
titudes elevadas a

(A) baixa temperatura aumenta a movimentação das mo-
léculas de água.

(B) alta umidade relativa do ar diminui a energia cinética 
das moléculas de água.

(C) baixa pressão atmosférica diminui a pressão máxima 
de vapor necessária para a água entrar em ebulição.

(D) baixa pressão atmosférica exerce o mesmo efeito de 
uma panela de pressão usada para cozer alimentos.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ditado popular “água mole em pedra dura tanto bate até 
que fura” baseia-se na capacidade que a água tem de reti-
rar fragmentos de rochas e assim, lentamente, contribuir 
para  a  formação dos  sedimentos.  De  acordo  com esse 
contexto, a água pode ser considerada como

(A) solvente universal.

(B) agente de intempéries.

(C) substância pura.

(D) componente abiótico.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe, a seguir, o trecho da sequência nucleotídica pre-
sente em um determinado gene.

ATT  TCA  CGT  

De acordo com a ordem desses nucleotídeos, quais são 
os  anticódons  encontrados  nos  RNA  transportadores 
(RNAt) responsáveis pela síntese do polipeptídio?

(A) AUU  UGA  GCU.

(B) TAA  AGT  GCA.

(C) AUU  UCA  CGU.

(D) UAA  AGU  GCA.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a letra da música a seguir.

ROSA DE HIROSHIMA

Vinicius de Moraes e Gerson Conrad

Pensem nas crianças
Mudas telepáticas

Pensem nas meninas
Cegas inexatas

Pensem nas mulheres
Rotas alteradas

Pensem nas feridas
Como rosas cálidas

Mas, oh, não se esqueçam
Da rosa da rosa

Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa

Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica

Sem cor sem perfume
Sem rosa, sem nada.

A letra da música apresenta vários danos provocados às 
pessoas que foram expostas aos efeitos da bomba atômi-
ca lançada em Hiroshima durante a Segunda Guerra Mun-
dial.  A  saúde  dos  descendentes  das  pessoas  expostas 
será comprometida se ocorrer

(A) alteração no DNA das células da medula óssea.

(B) mitose irregular nos tecidos que formam o endomé-
trio.

(C) inibição do amadurecimento dos gametas masculino 
e feminino.

(D) mutação nos cromossomos das células germinativas.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A eficiência de transferência de energia através dos dife-
rentes níveis tróficos em um dado ecossistema depende, 
dentre  outros  fatores,  da  eficiência  de  assimilação  em 
cada nível, que é definida como sendo a porcentagem da

(A) produtividade total disponível em um nível trófico que 
é ingerida pelos consumidores do nível trófico acima.

(B) energia  em  um  dado  nível  trófico  incorporada  no 
crescimento ou utilizada para realizar trabalho.

(C) produtividade  total  de  herbívoros  que  é  consumida 
pelos carnívoros.

(D) produção total de biomassa por organismos hetero-
tróficos.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A competição  entre  as  plantas  manifesta-se  em grande 
parte pela necessidade de luz, pois a obtenção de energia 
depende unicamente da fotossíntese. As plantas, cuja ve-
locidade de fotossíntese, cuja forma de crescimento e cujo 
padrão de alocação de energia para folhas, caules e raí-
zes resultam na mais alta taxa de crescimento num deter-
minado ambiente e frequentemente terão vantagem com-
petitiva. A evolução de plantas com fotossíntese C4 é um 
caso pertinente, pois as propriedades fisiológicas de tais es-
pécies fazem com que  elas  sejam capazes  de  dominar 
áreas climáticas, nas quais seus ancestrais C3 ou teriam 
perecido ou  sido competitivamente excluídos por espécies 
C4, de crescimento rápido. Uma característica do metabo-
lismo fotossintético das espécies C4, que lhes confere van-
tagem competitiva, é a capacidade de

(A) concentrar CO2 na bainha de feixes, conferindo maior 
eficiência à enzima ribulose 1,5-bifrosfato carboxilase 
(Rubisco) durante a fixação do CO2 no ciclo de Calvin.

(B) manter os estômatos fechados durante o dia, evitan-
do perdas excessivas de água, e abri-los durante a 
noite, período em que o CO2 será absorvido e fixado. 

(C) gerar duas moléculas de ácido 3-fosfoglicérico (PGA) 
como primeiro produto estável após a fixação do CO2 

nas células do mesofilo foliar.

(D) oxidar por completo a molécula de glicose, transfor-
mando-a em CO2 e H2O e produzindo, durante todo o 
processo de oxidação, 36 ATP.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A observação do ciclo de vida de um anfíbio, em uma área 
de brejo próxima à escola, levou os estudantes ao seguin-
te relato: “na fase jovem, os girinos vivem dentro da água, 
alimentam-se  de algas  e  detritos  e  servem de  alimento 
para peixes, aranhas e insetos; na fase adulta, o sapo vive 
no ambiente terrestre úmido, embora possa habitar o meio 
aquático, alimentar-se de insetos e servir de alimento para 
cobras e outros predadores”. Com base no relato, os estu-
dantes concluíram que, nessa espécie,

(A) o acasalamento, a postura dos ovos e a fecundação 
ocorrem no ambiente terrestre.

(B) a cadeia alimentar a que pertence é a mesma duran-
te seu ciclo de vida.

(C) a  densidade  populacional  depende  do  número  de 
presas presentes no meio aquático.

(D) o nicho ecológico varia de acordo com sua fase de 
vida.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para introduzir o conceito de “comunidade” em ecologia, o 
professor solicitou aos estudantes que observassem e re-
latassem

(A) as  partes  macroscópicas  componentes  do  ovo  de 
uma ave.

(B) as variações fenotípicas entre diferentes cães de esti-
mação dos colegas de sala.

(C) a diferença de comportamento entre as pessoas da 
comunidade escolar, de acordo com a idade e o sexo.

(D) a variabilidade de espécies existentes no jardim de 
uma praça.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto a seguir.

O  Parque  Nacional  das  Emas  foi  criado  pelo  Decreto  n. 
49.874 de 11.01.1961. Possui uma área de 133.063 ha e está 
localizado no sudeste do estado de Goiás, no município de 
Mineiros.  Os principais objetivos de sua criação são os de 
conservar  diversas  nascentes  dos  rios  Jacuba  e  Formoso, 
afluentes do Parnaíba da bacia do Paraná e proteger amostra 
representativa do bioma cerrado, bem como proteger o hábi-
tat de espécies da fauna endêmica desse bioma.

Disponível em:
 <http://portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-parques-nacionais-brasi-

leiros/parque-nacional-das-emas.php>. 
Acesso em: 10 mar. 2011. (Adaptado).

Entende-se, desse modo, por espécies endêmicas aque-
las que

(A) foram introduzidas em uma área em que não existiam 
originalmente.

(B) são nativas de uma única área geográfica e não são 
encontradas naturalmente em outras áreas.

(C) encontram-se em perigo  de extinção por  causa da 
destruição dos hábitats naturais.

(D) encontram-se isoladas da população original devido à 
fragmentação antrópica de ecossistemas.
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As aves e os mamíferos são os únicos grupos de animais 
que são endotérmicos. Outra característica comum a es-
sas duas classes de vertebrados é a presença de

(A) hemácias com hemoglobina.

(B) artéria aorta voltada para o lado direito do corpo.

(C) glóbulos vermelhos maduros anucleados.

(D) circulação simples e completa.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os vírus são organismos acelulares,  extremamente sim-
ples,  responsáveis  por  causar  diversas  doenças  no  ho-
mem, nos animais e nas plantas. Esses organismos são 
parasitas intracelulares obrigatórios, pois não têm metabo-
lismo próprio, devido à falta de

(A) membrana celular.

(B) carioteca.

(C) glioxissomo.

(D) ribossomo.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No quadro a seguir são apresentadas quatro amostras de 
urina humana. Os sinais + e – representam presença e au-
sência, respectivamente, da substância na amostra.

Substância/Amostra 1 2 3 4

Água + + + +

Ácido úrico - + - +

Ureia + - + +

Cloreto de sódio + + - +

Glicose - + + +

Proteína - - + -

Nitrito - + - +

Realizada a análise, qual das amostras pertence a um indiví-
duo com saúde normal quanto à composição da urina?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir transcrito do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá progra-
mas de assistência médica e odontológica para a prevenção 
das enfermidades que ordinariamente afetam a população in-
fantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educa-
dores e alunos.

Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças 
nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. 
Acesso em: 28 fev. 2011.

O cumprimento do parágrafo único desse artigo proporcio-
na à criança e ao adolescente o seguinte benefício: 

(A) redução de infestação por ectoparasitas.

(B) diminuição de infecções.

(C) controle de doenças congênitas.

(D) regulação do metabolismo da glicose.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 1904,  o  médico  Ivan  Pavlov  (1849-1936) ganhou o 
Prêmio  Nobel  de  Medicina  e  Fisiologia  por  descobrir  o 
chamado reflexo condicionado que tem origem no córtex 
cerebral e é responsável por distribuir e organizar todas as 
atividades  do  organismo.  É  um exemplo  de  ato  reflexo 
condicionado:

(A) piscar os olhos.

(B) soluçar.

(C) dirigir um veículo.

(D) dormir.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Recentemente, foram veiculadas na mídia goiana reportagens 
sobre os transtornos causados pelas superpopulações de ma-
cacos nos diversos parques da capital. Como solução para o 
problema, além de campanhas educativas, a Agência Munici-
pal do Meio Ambiente, em parceria com Instituições federais 
de ensino e pesquisa, apresentou projetos que envolvem, den-
tre outras ações, a aplicação de método de controle de natali-
dade por meio de vasectomia. Ao ser indagado, em uma sala 
de aula, sobre esse assunto, o professor explicou aos estu-
dantes que a vasectomia é um método contraceptivo artificial, 
aplicado aos machos de mamíferos, incluindo o homem, e que 
requer uma pequena cirurgia para seccionar os ductos defe-
rentes. O professor explicou ainda que esse método é seguro, 
pouco invasivo e que

(A) mantém sem alteração as espermatogônias.

(B) aumenta a produção de testosterona.

(C) inibe a produção de espermatozoides .

(D) provoca redução da libido.

profissional_educacao-I_ciencias-biologicas



UFG/CS                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE  SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O objetivo da adubação verde  é aumentar a produtivi-
dade das lavouras pela melhoria da fertilidade do solo. 
Essa  prática  consiste  no  plantio  de  espécies  vegetais, 
principalmente leguminosas, em rotação ou consórcio com 
lavouras. As espécies utilizadas podem ser roçadas e dei-
xadas no terreno para servirem de adubo natural. O princi-
pal nutriente incorporado ao solo com a utilização dessa 
prática agrícola é o

(A) carbono.

(B) fósforo.

(C) nitrogênio.

(D) potássio.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a seguir o trecho de uma reportagem.

Leishmaniose afeta moradores de vários estados brasileiros

Segundo estimativas da Organização Mundial  de Saúde, a 
cada ano são registrados dois milhões de novos casos dos 
dois tipos de leishmaniose no mundo – a visceral, mais co-
mum e que tem se urbanizado, e a tegumentar, frequente em 
áreas silvestres. O Brasil responde por 90% dos casos de lei-
shmaniose visceral notificados na América Latina.

Disponível em:
 <http:// www.infectologia.org.br/>. Acesso em: 6 mar. 2011.

O agente causador da doença relatada na reportagem e o 
modo de contaminação dessa doença são, respectivamen-
te,

(A) platelminto − ingestão de alimentos contaminados.

(B) bactéria − mordida de rato contaminado.

(C) nematelminto − penetração da larva através da pele.

(D) protozoário − picada de inseto flebótomo contaminado.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  equinodermos  são  animais  invertebrados  marinhos, 
predominantemente bentônicos, a maioria de vida livre e 
apresentam alto poder de regeneração, como exemplo a 
estrela-do-mar. Quanto à localização de seu esqueleto,  a 
estrela-do-mar é comparável

(A) ao camarão.

(B) à aranha.

(C) à rã.

(D) ao carangueijo.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em visita a uma estação de tratamento de esgoto, os estu-
dantes observaram e anotaram todas as etapas do pro-
cesso. Ao serem solicitados a fazer o relato da visita, eles 
explicaram que tal processo

(A) mimetiza  a  decomposição  natural  que  ocorre  nos 
rios, lagos e oceanos, realizada por bactérias aeróbi-
cas.

(B) remove grandes partículas e sedimenta a matéria or-
gânica, quando então a água é reutilizada para pro-
cessos industriais.

(C) purifica completamente a água,  deixando-a livre  de 
minerais e micro-organismos patogênicos, tornando-a 
própria para o consumo residencial.

(D) acelera o processo de decomposição da matéria or-
gânica quando a taxa de entrada de esgoto excede a 
capacidade de decomposição.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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REDAÇÃO

Instruções 
A prova de Redação apresenta duas propostas de construção textual. Para produzir o seu texto, 
você deve escolher um dos gêneros indicados a seguir:
A – Artigo de opinião
B – Carta de leitor 
O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. A fuga 
do tema anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve copiar tre-
chos ou frases sem que essa transcrição esteja a serviço do seu texto.
Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema:     Plano de metas da educação: utopia ou realidade?

Coletânea

1. Utopia – instrumento de transformação social 
Utopia vem da junção de duas palavras gregas, que lhe dão o significado original: um lugar que não existe. A 
partir daí filósofos e pensadores começaram a lapidar o sentido desse conceito que está ausente nos debates, 
nas reflexões, nas discussões que se fazem atualmente sobre o que se passa em nossa sociedade.
O pensador latino-americano Eduardo Galeano afirma: “A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, 
ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, ja-
mais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar”.
Sábias palavras, sábio pensamento, sábia atitude diante da vida! Sem utopia, sem discutir qual a utopia que está 
em nosso horizonte, corremos o risco de desesperar e desistir diante dos acontecimentos atuais. Sim, a utopia 
pode servir como um instrumento de transformação social [...]. 
Cultivar uma utopia é muito mais do que alimentar a esperança por dias melhores. É acreditar que é possível 
transformar nossa realidade, nossa sociedade, nosso mundo. É possível!

SILVA, J. A. M.. Utopia – instrumento de transformação social.
 Disponível em: <http://www.jornalocaminho.com.br/noticia.php edicaoId=37&cadernoId=2&noticiaId=1925>. Acesso em: 11 abr. 2011.

2. 20 anos do ECA e os novos desafios pela educação 
No ano de 2010, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) completou 20 anos. Fiquei pensando neste tem-
po, no que eu li e avaliei quando o estatuto foi lançado em 1990 e era aluna do colegial, nas conversas que tive 
com minha irmã Tiffany (então com 10 anos) sobre o tema quando ela teve trabalhos para escola.
Ainda hoje há quem critique o ECA porque ele tirou uma “alternativa” de profissionalização para muitas crianças 
carentes, que era o aprendizado na prática, o tal “aprender um ofício” que deu uma profissão para muitos avós, 
bisavós e tataravós das nossas famílias. Por não poder ser contratada sob hipótese alguma, parte do extrato so-
cial mais empobrecido perdeu a chance de terminar sua formação de modo a ter uma “profissão” digna – não há 
oferta de cursos profissionalizantes em quantidade suficiente e os que estão disponíveis são, muitas vezes, exi-
gentes demais para quem fez os estudos iniciais “aos trancos e barrancos”.
Neste sentido eu refleti no meu dia de doação ao Todos pela Educação no Mãe com filhos sobre a necessidade 
de migrarmos, o que em 1990 foi o trabalho para erradicação do trabalho infantil, num movimento em prol de 
melhores condições de formação para nossas crianças, algo universal que alcance todos os brasileiros. O Todos 
pela Educação é um movimento que objetiva coisas “simples”, mas infelizmente não alcançadas na nossa socie-
dade, as 5 metas pela educação listadas pelo movimento.  

Disponível em: <http://www.samshiraishi.com>. Acesso em:  3 mar. 2011.
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3. Todos pela Educação
Todos pela Educação é um movimento da sociedade civil que tem como missão contribuir para a efetivação do 
direito de todas as crianças e jovens do Brasil à Educação Básica de qualidade até 2022, ano do bicentenário da 
independência do País. Com base em 5 Metas claras e objetivas o movimento trabalha para a melhora da quali-
dade e para o fortalecimento da Educação pública. São as seguintes as metas:
Meta 1: Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola
Meta 2: Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos
Meta 3: Todo aluno com aprendizado adequado à sua série
Meta 4: Todo jovem com Ensino Médio concluído até os 19 anos
Meta 5: Investimento em Educação ampliado e bem gerido

Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br>. Acesso em: 3 mar. 2011.

4. O Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020 é composto por 12 artigos e um anexo com 20 metas 
para a Educação

Conheça abaixo as metas para a Educação expostas no Plano:
Meta 1: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta 
de Educação Infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 anos.
Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos.
Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até 
2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, nesta faixa etária.
Meta 4: Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino.
Meta 5: Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade.
Meta 6: Oferecer Educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de Educação Básica.
Meta 7: Atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb):

Ideb 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Anos iniciais do ensino fundamental 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0
Anos finais do ensino fundamental 3,9 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5
Ensino médio 3,7 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo a alcançar um mínimo de 12 anos 
de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, bem 
como igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade educacio-
nal.
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e erradicar, até 
2020, o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos na forma integrada à Edu-
cação profissional nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
Meta 11: Duplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 
oferta.
Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da popula-
ção de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
Meta 13: Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores nas insti-
tuições de Educação Superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo exercício, sendo, do total, 
35% doutores.
Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de modo a atingir a titula-
ção anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que 
todos os professores da Educação Básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de li-
cenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Meta 16: Formar 50% dos professores da Educação Básica em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, ga-
rantir a todos formação continuada em sua área de atuação.
Meta 17: Valorizar o magistério público da Educação Básica a fim de aproximar o rendimento médio do profissio-
nal do magistério com mais de onze anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais com 
escolaridade equivalente.
Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais do magisté-
rio em todos os sistemas de ensino.
Meta 19: Garantir, mediante lei específica aprovada no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, a nomeação comissionada de diretores de escola vinculada a critérios técnicos de mérito e desempenho e 
à participação da comunidade escolar.
Meta 20: Ampliar progressivamente o investimento público em Educação até atingir, no mínimo, o patamar de 
7% do produto interno bruto do País.

Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/noticias/12514/mec-divulga-plano-nacional-de-educacao-2011-2020>. Acesso em: 3 mar. 2011.
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5. Sairemos do atraso?
                                   Fernando Vives 

O novo plano decenal de educação, enviado ao Congresso, é mais conciso e ambicioso

Como levar a educação a todas as camadas sociais e ao mesmo tempo aumentar a qualidade do ensino? Tro-
car alguns pneus com o carro em movimento é o desafio do novo Plano Nacional de Educação (PNE) para o pe-
ríodo 2011-2020, enviado ao Congresso, em dezembro de 2010, e cujos principais focos são a evolução da edu-
cação infantil, o aumento gradual do investimento no setor e a qualificação e valorização da carreira de profes-
sor.
Criado nos anos 90, o Plano Nacional de Educação é um conjunto de metas para o sistema educacional que de-
fine prioridades e estratégias no período de dez anos. O primeiro PNE foi elaborado para o decênio 2001-2010, 
mas veio a público natimorto: o calhamaço de metas só seria minimamente executável se o governo seguisse a 
determinação de destinar 7% do Produto Interno Bruto (PIB) à educação. O então presidente Fernando Henri-
que Cardoso, por causa das dificuldades econômicas vividas em seu segundo mandato, vetou-o.
O PNE 2011-2020 representa uma evolução perante o anterior. Primeiro, tem apenas 20 metas, contra as 295 
que tornaram o antecessor confuso. “Isso facilita o entendimento e as responsabilidades de cada um dentro do 
processo”, avalia Mozart Neves Ramos, integrante da Conae (Conferência Nacional de Educação) e presidente 
da organização civil Todos Pela Educação. “Fica mais fácil a mobilização da sociedade e do governo quanto à 
fiscalização.”
[…]
O ponto fundamental para o sucesso do novo PNE é fazer com que União, estados e municípios atuem em con-
junto e sem falhas na gestão das metas, problema tão crônico quanto antigo no Brasil – é comum diretrizes do 
MEC serem ignoradas. Para evitar a situação, Haddad e Lula enviaram, também em dezembro e paralelamente 
ao PNE, o Projeto de Lei de Responsabilidade Educacional, que deve tramitar em plenário. Ele é feito sob o 
mesmo molde da Lei de Responsabilidade Fiscal: pune o governante que não o cumprir.
Para o sociólogo Cesar Callegari, da Câmara de Educação Básica da Conae, a amarração feita por esse plano 
é fundamental para que o PNE vingue. “Sem a atribuição clara do papel de cada um, é comum uma instância 
deixar para a outra, e assim ninguém resolve os problemas. O governador ou prefeito que não cumprir deve fi-
car à mercê do Tribunal de Contas e do Ministério Público. É a única maneira de se evitar furos no plano.”

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/carta-na-escola/sairemos-do-atraso>. Acesso em:  3 mar. 2011.
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Propostas de redação
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Artigo de opinião ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O artigo de opinião é um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas, e traz reflexões a res-
peito de um tema atual de interesse do grande público. Nesse gênero, o autor desenvolve um ponto 
de vista a respeito do tema com argumentos sustentados por informações e opiniões que se comple-
mentam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositivo-argumentativas.
Suponha que você seja um professor de uma escola pública e resolva manifestar sua preocupação 
quanto às metas propostas para a educação pelo PNE 2011-2020. Para sua manifestação, você 
deve escrever um artigo de opinião para ser publicado em um jornal de circulação nacional. Em seu 
texto, você deve defender seu ponto de vista acerca do tema Plano de metas da educação: utopia 
ou realidade?, apresentando argumentos convincentes que sustentem sua opinião e que possam re-
futar outros pontos de vista.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Carta de leitor ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A carta de leitor é um gênero discursivo no qual o leitor manifesta sua opinião sobre assuntos publi-
cados em jornal ou revista, dirigindo-se ao editor (representante do jornal ou da revista) ou ao autor 
da matéria publicada (quando o seu nome é revelado). Por ser de caráter persuasivo, o autor da car-
ta de leitor busca convencer o destinatário a adotar o seu ponto de vista e acatar suas ideias por 
meio dos argumentos apresentados.
Imagine que você seja o gestor de uma escola e resolva escrever uma carta ao articulista Fernando 
Vives, autor da matéria “Sairemos do atraso?”(texto 5), sugerindo-lhe ações para a implementação 
de metas que você considera essenciais ao pleno desenvolvimento da educação no Brasil. Escreva 
sua carta com base no tema: Plano de metas da educação: utopia ou realidade? e selecione dados 
e fatos que possam convencer o seu interlocutor a acatar o seu ponto de vista.

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se, ou seja, você deve assumir o papel de um leitor fictício.

A sua carta NÃO deve ser assinada.
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