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ÁREA/DISCIPLINA: BIOLOGIA 

 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.  
D) III e IV, apenas. 
 

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 06 
Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia; é considerado o marco inicial da filosofia ocidental. 
Tales é apontado como um dos sete sábios da Grécia Antiga e foi o primeiro a explicar o eclipse solar, ao verificar que a Lua 
é iluminada por esse astro. Além disso, no naturalismo, esboçou o que podemos citar como o primeiro passo do pensamento 
teórico evolucionista; assinale-o. 
A) “O cosmo é regido por relações matemáticas”.                                                                                               
B) “Todas as coisas se assemelham aos números”.  
C) “O mundo evoluiu da água por processos naturais”.  
D) “ A terra é esférica, estrela entre as estrelas que se movem ao redor de um “fogo central”. 
 

Questão 07 
A partir da contribuição de Jenner e Pasteur, a história das vacinas pode ser dividida didaticamente em períodos caracterizados 
pelas revoluções tecnológicas existentes desde a primeira publicação, em 1798, de Jenner. Nas últimas décadas, as vacinas vêm se 
beneficiando com o avanço das tecnologias e do conhecimento científico. De 2005 a 2020, ocorreu o desenvolvimento e o 
licenciamento de algumas vacinas. Sobre esse contexto, é INCORRETO afirmar que: 
A) Em 2005, foi desenvolvida e licenciada a vacina contra o pneumococo quadrivalente.                                                                                               
B) Em 2020, foram licenciadas as primeiras vacinas para uso humano, uma de vetor viral contra o vírus ebola e outra de RNA 

contra a Covid-19. 
C) De 2006 a 2008, as vacinas desenvolvidas e licenciadas foram: contra a varicela-zóster, contra o HPV quadrivalente e contra 

o rotavírus monovalente.  
D) Somente em 2016 foram desenvolvidas e licenciadas três vacinas: a vacina contra o HPV (nonavalente), a vacina oral contra 

cólera e a vacina nasal contra influenza. 
 

Questão 08 
Galileu Galilei tornou-se o primeiro cientista moderno por ter feito a fusão do racionalismo e o empirismo, além de ter 
proclamado o princípio da independência do pensamento científico das interferências filosóficas e religiosas, sendo o 
primeiro a estabelecer um marco divisório claro entre ciência, filosofia e religião. Ele desenvolveu um método científico 
moderno, que é composto por algumas etapas; assinale-as. 
A) Objeto; justificativa; experimentação; análise; e, conclusão.                                                                                                
B) Observação; objetivo; geração de hipóteses e resultados; e, conclusão.  
C) Observação; objeto; geração de hipóteses; experimentação; resultados; e, conclusão.    
D) Observação; geração de hipóteses; experimentação; mensuração; análise; e, conclusão. 
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Questão 09 
“ ______________, filósofo considerado por muitos como ‘pai da ciência’, sistematizou o pensamento e a teoria __________________, 
além de avançar o conceito de um universo infinito, onde há muitos outros mundos como o nosso.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Sócrates / atomista                                                                                                
B) Demócrito / atomista 
C) Pitágoras / da doutrina dos números 
D) Aristóteles / da doutrina dos números  
 

Questão 10 
Com o passar dos anos, várias modificações foram feitas nos métodos científicos existentes, surgindo, inclusive, novas metodolo-
gias. Um exemplo são os métodos hipotético-dedutivos, segundo Bunge e Popper, que apresentam etapas bem distintas. Assinale, 
a seguir, uma das etapas apresentadas por Popper. 
A) Testes de falseamento.                                                                                                
B) Construção de um modelo teórico.  
C) Dedução de consequências particulares. 
D) Adição ou introdução das conclusões na teoria.  
 

Questão 11 
Em 2003, a vacina monovalente contra o sarampo para crianças de nove meses de idade foi substituída pela seguinte vacina: 
A) Dupla viral; administrada com um ano de idade.                                                                                                
B) Tríplice viral; administrada com um ano de idade.   
C) Dupla viral; administrada com seis meses de idade.   
D) Tríplice viral; administrada com seis meses de idade.  
 

Questão 12 
De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (2013), a criação de Bio-Manguinhos na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), em 
1976, estruturou uma unidade dedicada ao desenvolvimento e à produção industrial de vacinas, biofármacos e reagentes para 
diagnóstico. Já em 1983, a criação do Programa de Autossuficiência Nacional em Imunobiológicos (PASNI) alavancou de forma 
expressiva o desenvolvimento de Bio-Manguinhos, aumentando, significativamente, sua escala de produção, tendo como 
prioridade, além de reativos para diagnóstico, a produção de vacinas contra: 
A) Sarampo; raiva; e, poliomelite.                                                                                                
B) Coqueluche; tuberculose; e, sarampo.   
C) Febre amarela; sarampo; e, poliomielite. 
D) Febre amarela; coqueluche; e, tuberculose. 
 

Questão 13 
O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), na década de 1970, foi o órgão precursor da produção, no Brasil, de uma vacina, 
junto com a presença de técnicos especialistas do Instituto de Saúde Pública do Chile, utilizando a metodologia Fuenzalida y 
Palacio modificada. Após os resultados verificados, esse movimento foi adotado pelo Ministério da Saúde, que o transformou 
em um programa de elevado sucesso, conhecido como Campanha Nacional de Profilaxia do(a): 
A) Raiva.                                                                                                
B) Tétano.  
C) Hepatite.  
D) Febre amarela. 
 

Questão 14 
“No passado, a linhagem humana foi muito mais diversa. Algumas análises comparativas corporais de diversas espécies fósseis 
evidenciaram que muitas delas não devem ser nossos ancestrais diretos. Isso se deve a estudos que mostraram que algumas 
espécies apresentavam hábitos vegetarianos que favoreciam o aproveitamento de diversos alimentos vegetais; dentre eles, os grãos 
e os tubérculos duros. Como nossa espécie não herdou adaptações a hábitos vegetarianos restritos e outras características como 
ósseas, essa espécie do gênero ______________, apesar de possuir ancestrais comuns com nossa espécie, não são nossos ancestrais 
diretos.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.   
A) Orrorin                                                                                                
B) Ardipithecus  
C) Paranthropus 
D) Sahelanthropus 
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Questão 15 
Desde a antiguidade, acreditava-se que animais inferiores (moscas, caramujos, vermes etc.) procriassem da putrefação de substân-
cias orgânicas; assim, os cadáveres gerariam vermes, imundícies, insetos, dentre outros. No século XVII, a descoberta dos micro-                
-organismos e as observações e pesquisas pioneiras desses animais pelo microscópio permitiriam um reexame da questão da 
“geração espontânea”. Os nascentes ramos da Embriologia (Malpighi), da Fisiologia (Harvey), da Entomologia (Redi) e da Microbiolo-
gia (Leeuwenhoek) se desenvolveriam, em parte, devido às pesquisas e estudos na busca de uma resposta a esse desafio. Um desses 
pesquisadores, Marcello Malpighi, em seus experimentos, reexaminando a questão da “geração espontânea”, descobriu: 
A) A distinção entre vivíparos e ovíparos, com a famosa declaração de que “todo ser vivo vem do ovo”, provando que não existia 

a geração espontânea.  
B) Ao investigar gotas de água estagnada com bactérias, o que levaria muitos cientistas a considerarem que tais formas de vida 

poderiam vir de “matéria morta”. 
C) Que insetos já adultos desovavam sobre as folhas e talhos tenros, gerando gusanos e vermes, provando a inexistência de 

geração espontânea nesses casos.                                                                                 
D) A inexistência de germes nas carnes em frascos recobertos pela gaze e a presença dos vermes nas carnes dos frascos 

descobertos, que só surgiam pelo acesso das moscas, resolvendo essa questão da origem dos vermes das carnes podres. 
 

Questão 16 
Sobre a história evolutiva humana, analise as afirmativas a seguir. 
I. Semelhanças físicas e genéticas mostram que a espécie humana moderna, Homo sapiens, tem um relacionamento muito 

próximo a outro grupo de espécies de primatas de grande porte da África. 
II. Os primeiros seres humanos evoluíram na Ásia e grande parte da evolução humana ocorreu nesse continente.  
III. Os fósseis dos primeiros seres humanos que viveram entre 6 e 2 milhões de anos atrás vêm inteiramente da África. 
IV. Os primeiros humanos migraram inicialmente para fora da Ásia em direção à África, provavelmente, entre 2,0 milhões e 1,8 

milhão de anos atrás.  
V. Os primeiros humanos entraram na Europa um pouco mais tarde, entre 1,5 milhão e 1,0 milhão de anos. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e IV.                                                                                                
B) IV e V.  
C) I, III e V.  
D) III, IV e V. 
 

Questão 17 
Com o avanço do projeto genoma humano, verificou-se que a espécie Homo sapiens, em relação a outras espécies de grandes símios, 
possui uma menor variabilidade. Pouca variabilidade foi acumulada em nossa espécie pelo fato do homem moderno ter surgido em 
um tempo mais recente do que os demais símios. A divergência em nossa espécie pode ser analisada observando-se a partição da 
variabilidade genética em diferentes níveis: dentro das populações ou individual, entre as populações e entre os grupos geográfi-
cos/continentais que são as supostas “raças”. Para todos os dados genéticos utilizados obtêm-se, em média, uma:  
A) Grande variabilidade individual e interpopulacional como também entre grupos continentais na espécie humana. 
B) Menor variabilidade tanto individual quanto interpopulacional e uma grande variabilidade entre grupos continentais na 

espécie humana.                                                                                                
C) Grande variabilidade individual, uma menor variabilidade interpopulacional e uma variabilidade insignificante entre grupos 

continentais na espécie humana.  
D) Menor variabilidade individual, uma grande variabilidade interpopulacional e uma variabilidade insignificante entre grupos 

continentais na espécie humana. 
 

Questão 18 
No livro Historia Animalium, escrito pelo filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.), no século IV a.C, encontra-se a taxonomia 
zoológica mais antiga conhecida no mundo ocidental. Inicialmente, Aristóteles queria classificar os animais de maneira 
dicotômica – agrupando os animais com sangue versus animais sem sangue. Porém, a variedade de formas e de categorias 
para classificar os animais era tão vasta que ele mesmo reconheceu ser impossível agrupar todos os animais em uma única 
classificação dicotômica. Além de uma tentativa de classificação dos animais, Aristóteles introduz quatro conceitos-chave 
em seu livro; assinale-os. 
A) Ordem; família; essência; e, espécie.  
B) Classe; gênero; differentia; e, espécie.                                                                                       
C) Espécie; gênero; ordem; e, differentia.  
D) Gênero; espécie; differentia; e, essência.                                                                                       
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Questão 19 
Na taxonomia, a última grande influência teórica veio na década de 1960, principalmente por meio dos trabalhos de um 
entomólogo alemão conhecido por Willi Hennig, o qual defendia que: 
A) A síntese moderna unia a genética mendeliana à teoria da seleção natural.                                                                                                 
B) A semelhança entre as espécies ocorria devido à ancestralidade em comum.  
C) Grupamentos naturais de seres vivos deveriam ser definidos apenas com base em características derivadas.  
D) A ideia de que as espécies eram entidades dinâmicas e variáveis, o que foi na época amplamente disseminado na taxonomia. 
 

Questão 20 
Na taxonomia, é obrigatório, ao descrever uma nova espécie, designar um holótipo (espécime-tipo) para ancorar um novo 
nome. Porém, se na descrição original da espécie o holótipo não for identificado claramente, os espécimes descritos são 
denominados: 
A) Síntipos.                                                                                                
B) Neótipos.  
C) Lectótipos.  
D) Paralectótipos. 
 

Questão 21 
Em 2006, um grupo de cientistas deu um novo nome ao que acreditaram ser uma espécie não descrita de macaco-prego, 
chamando-a de Cebus queirozi. Outros pesquisadores sugeriram que esse táxon de macaco-prego já havia sido descrito em 
1774 pelo naturalista alemão Johann Schreber, que nomeou a espécie de Cebus flavius. Conforme o Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica, um dos preceitos fundamentais é o princípio da prioridade; sobre tal princípio, é correto afirmar 
que: 
A) O nome Cebus queirozi é um sinônimo júnior de Cebus flavius. 
B) Não se aplica a táxons do grupo de família e gênero, somente espécie.                                                                                                
C) Reconhece o nome mais antigo como sinônimo júnior e o mais recente como sinônimo sênior. 
D) Se existirem dois nomes diferentes para um mesmo táxon, o nome mais recente possui prioridade. 
 

Questão 22 
Os geneticistas conseguem estudar a expressão de todos os genes no organismo quando se conhece a sequência de um 
genoma completo, pois assim eles conseguem monitorar alterações da expressão do genoma total ao longo do tempo, 
durante o desenvolvimento ou em resposta a modificações do ambiente. Atualmente, novas tecnologias permitem que os 
cientistas produzam microarranjos que contenham milhares de sondas de hibridização em um suporte sólido; esse suporte 
frequentemente chamado de chip gênico, pode ser uma, EXCETO: 
A) Lâmina de vidro.  
B) Bolacha de silicone.  
C) Membrana de náilon.                                                                                                
D) Membrana de nitrocelulose. 
 

Questão 23 
Considerando as Síndromes e os Cariótipos, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
(Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.) 

1. Klinefelter. 
2. Turner. 
3. Edwards. 
4. Patau. 
5. Triplo X. 
(     ) 45, X 
(     ) 47, +13  
(     ) 47, XXY 
(     ) 47, +18 
(     ) 48, XXXY  
A sequência está correta em 
A) 2, 3, 1, 4, 5.                                                                                                
B) 3, 4, 2, 1, 5.   
C) 2, 4, 1, 3, 1.   
D) 2, 3, 1, 4, 1.  
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Questão 24 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Convulsões musculares leves, fenda labial e/ou palatina, anomalias cardíacas, calcanhar proeminente, deficiência mental e 

surdez. 
II. Hiperflexibilidade das articulações, retardo mental, cabeça larga, face redonda, boca aberta com língua grande, prega epicântica, 

mãos largas e curtas com prega palmar e baixa estatura. 
III. Mulher com atraso do desenvolvimento sexual, geralmente estéril, baixa estatura, pescoço alado, anormalidades cardiovasculares 

e deficiência auditiva. 
Os fenótipos em I, II e III descrevem, respectivamente, as seguintes síndromes: 
A) I. Patau II. Down III. Turner  
B) I. Patau II. Down III. Triplo X 
C) I. Down II. Edwards III. Turner 
D) I. Down II. Edwards III. Triplo X                                                                                           
 

Questão 25 
Em botânica, geralmente os grupos taxonômicos recebem nomes com terminações próprias relacionadas com a categoria a 
que pertencem. Tais nomes podem ter, ou não, o mesmo radical e, os nomes, nas divisões, têm um sufixo específico de 
acordo com o Código Internacional de Nomenclatura Botânica (ICBN). Sobre tais sufixos, assinale a afirmativa correta. 
A) Para tribo é aceae e para subtribo é oideae.                                                                                         
B) Para ordem a terminação é ales e para subordem é ineae.  
C) As classes e subclasses terminam, respectivamente, em phyta e phytina.         
D) O nome das famílias é acrescido da terminação eae e as subfamílias terminam em inae. 
 

Questão 26 
Tanto em eucariontes quanto em procariontes, a maior parte das divisões celulares envolve a distribuição de material 
genético idêntico – DNA – para as duas células-filhas. Contudo, antes de a célula dividir-se para formar células-filhas 
geneticamente idênticas, todo esse DNA deve ser copiado; então, as duas cópias se separam para que cada célula-filha 
termine com um genoma completo. É no ciclo celular que ocorre a divisão do DNA e a formação das células-filhas, composta 
por algumas fases. Sobre tais fases, assinale a afirmativa correta. 
A) A interfase é dividida em duas subfases: a fase G1 (“intervalos”) e a fase S (“síntese”). 
B) A fase M inclui a mitose e a citocinese; é normalmente a parte mais longa do ciclo celular.                                                                                                
C) A divisão celular mitótica alterna-se com um estágio mais curto, chamado de interfase, que, frequentemente, responde por 

cerca de 10% do ciclo. 
D) Durante todas as subfases da interfase, a célula cresce ao produzir proteínas e organelas citoplasmáticas como a mitocôndria e o 

retículo endoplasmático; porém, os cromossomos são duplicados apenas durante a fase S.  
 

Questão 27 
Durante o ciclo celular ocorrem alguns eventos em diferentes fases e estágios. Considerando os eventos que ocorrem na 
prófase, analise as afirmativas a seguir. 
I. Fuso mitótico inicia sua formação. 
II. O envelope nuclear circunda o núcleo. 
III. O núcleo contém um ou mais nucléolos. 
IV. As fibras de cromatina se tornam mais firmemente enroladas. 
V. Dois centrossomos são formados pela replicação de um único centrossomo. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III.                                                                                                
B) I e IV. 
C) I, III e IV.  
D) II, III e V.  
 

Questão 28 
As mutações são responsáveis por alterar o material genético original; entretanto, existe um processo denominado mutação 
reversa que restaura o fenótipo original perdido em razão das mutações anteriores. Há um tipo de mutação reversa que se 
caracteriza por ser uma segunda mutação, que ocorre em local diferente do genoma e anula os efeitos da primeira mutação. 
Trata-se da mutação: 
A) Induzida.  
B) Supressora.                                                                                               
C) Espontânea.  
D) Retromutação. 
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Questão 29 
A quebra de um cromossomo pode ocorrer devido a agentes danosos como a radiação ou por erro na meiose. Isso pode levar 
a alguns tipos de alterações na estrutura cromossômica como, por exemplo, a translocação, que ocorre quando um 
fragmento do cromossomo: 
A) Se une a um cromossomo não homólogo.  
B) É perdido, e esse cromossomo fica sem certos genes.                                                                                               
C) Se liga a uma cromátide-irmã como um segmento extra. 
D) Se liga ao cromossomo original, mas com orientação invertida.  
 

Questão 30 
“No crossing over, as cromátides não irmãs algumas vezes trocam segmentos de DNA de tamanhos diferentes, de modo que 
um parceiro doa mais genes do que recebe. Os produtos de um crossover não recíproco desse tipo são um cromossomo que 
doa com uma _______________ e um cromossomo que recebe com uma _______________.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) deleção / inversão                                                                                                
B) inversão / deleção  
C) deleção / duplicação 
D) duplicação / inversão  
 

Questão 31 
Para assegurarem a fertilidade do solo, os pequenos agricultores mantêm fechados os ciclos de nutrientes, energia, água e 
resíduos; assim, enriquecem o solo coletando nutrientes externamente às suas unidades de produção agrícola. Sobre esse 
contexto, é INCORRETO afirmar que os pequenos agricultores: 
A) Adotam sistemas de pousio. 
B) Adotam sistemas de rotação.  
C) Fazem intercalamento de cultivos.                                                                                         
D) Excluem leguminosas em seus padrões de consorciamento. 
 

Questão 32 
Para enfrentar a competição com organismos indesejáveis, dentro da agroecologia, os agricultores desenvolveram uma gama 
de estratégias como, por exemplo, cultivos mistos para evitar ataques catastróficos de insetos e pragas; coberturas que 
podem, efetivamente, suprimir o crescimento de ervas adventícias e diminuir a necessidade de controlá-las e, além disso, as 
seguintes práticas culturais: 
I. Uso de variedades resistentes.  
II. Utilização de coberturas vivas. 
III. A não mudança dos períodos de plantio e sua densidade. 
IV. Uso de inseticidas botânicos e/ou repelentes para diminuir a interferência das pragas. 
Está INCORRETO o que se afirma apenas em 
A) I e II.                                                                                                
B) I e IV.  
C) II e III.   
D) III e IV. 
 

Questão 33 
Sobre o ciclo da água, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) A quantidade de água no Planeta, na forma sólida e líquida, é muito pequena se comparada com as quantidades encontradas no 

estado gasoso na atmosfera. 
(     ) A forma gasosa da água é proveniente da evapotranspiração, que é a soma da transpiração dos seres vivos e da evaporação da 

água no estado líquido. 
(     ) Na atmosfera, a água gasosa sofre condensação e pode se precipitar na forma líquida (chuva) ou sólida (granizo ou neve), caso 

haja um resfriamento rápido. 
(     ) No ciclo, a água que atinge a superfície da terra tem um escoamento superficial que preenche os espaços entre as partículas do 

solo e das rochas, constituindo a água subterrânea. 
(     ) A água que atinge a superfície é levada, por percolação, através do solo até a zona saturada e vai diretamente aos lagos, riachos, 

rios e desses para os oceanos. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, V, F.                                                                                                
B) V, F, F, V, V.  
C) F, V, V, F, F.  
D) V, V, V, F, F.  
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Questão 34 
O nitrogênio na forma N2, presente na grande maioria do ar, é assimilado apenas por algumas bactérias, que o utilizam na 
síntese de moléculas orgânicas nitrogenadas. A forma utilizável pela maioria dos organismos é a amônia (NH3), resultante do 
processo de conversão do nitrogênio atmosférico chamado fixação. Considerando que uma das formas de fixação é a 
biológica, assinale a afirmativa correta. 
A) No processo de nitrificação, o NH4 é transformado em nitrito (NO2

–) pelas bactérias do gênero Nitrobacter. 
B) O nitrito é tranformado em nitrato (NO3

–) pelas bactérias do gênero Nitrosomonas, que é a principal forma assimilável pelas 
plantas. 

C) Bactérias, especialmente do gênero Rhizobium, através de uma relação de simbiose com plantas leguminosas, fixam o nitrogênio 
molecular (N2) e o convertem em NH3, a forma indisponível para as plantas. 

D) Os decompositores, no solo, atuam sobre as formas orgânicas do nitrogênio dos resíduos vegetais, dejetos animais, da 
matéria orgânica etc. e liberam, dentre outros resíduos, a amônia, que, em combinação com a água do solo, resulta no íon 
amônio (NH4). 

 

Questão 35 
No metabolismo da célula, ocorrem milhares de reações químicas organizadas em forma de rotas metabólicas que se cruzam. 
O metabolismo como um todo controla os recursos materiais e energéticos da célula e nesse processo há rotas que 
consomem energia enquanto outras liberam energia. Existem dois tipos, as rotas anabólicas e as rotas catabólicas. 
Considerando as rotas catabólicas analise as afirmativas a seguir. 
I. A respiração celular é o principal exemplo dessa rota. 
II. Rota que consome energia para fabricar moléculas complexas a partir de uma molécula simples.  
III. A síntese de aminoácido a partir de molécula simples e a síntese de uma proteína a partir de um aminoácido são exemplos 

dessa rota. 
IV. A energia armazenada nas moléculas orgânicas nessa rota é liberada para realizar trabalho na célula como movimento ciliar 

e o transporte através da membrana. 
São considerados exemplos de rota catabólica o que se afirma em 
A) I e IV.                                                                                                
B) I e III.  
C) II e III.  
D) III e IV. 
 

Questão 36 
Enzimas são macromoléculas que atuam como catalisadores. Sem a sua regulação, o tráfego químico pelas rotas do metabolismo 
se tornaria terrivelmente congestionado, pois algumas reações demorariam muito tempo para ocorrer. O reagente sobre o qual 
uma enzima age é chamado de substrato da enzima. Apenas uma região restrita da molécula de enzima se liga ao substrato. Em 
geral, essa região, denominada sítio ativo, é uma reentrância ou ranhura na superfície da enzima em que ocorre a catálise. Sobre a 
catálise do sítio ativo da enzima, assinale a afirmativa correta. 
A) As enzimas, como outros catalisadores, saem da reação em sua conformação original.                                                                                              
B) O ciclo catalítico inteiro ocorre muito lentamente, pois somente uma única molécula de enzima atua em um substrato de 

cada vez.  
C) Quando os substratos entram no sítio ativo, a enzima continua com a sua forma, permitindo a seu sítio ativo envolver os 

substratos.  
D) Das reações enzimáticas, em sua maioria, o substrato é retido no sítio ativo pelas interações fortes, como ligações de hidrogênio e 

ligações iônicas. 
 

Questão 37 
Na etapa anterior ao ciclo do ácido cítrico ocorre a oxidação do piruvato a acetil-CoA. Por ser uma molécula muito carregada, 
o piruvato, em células eucariontes, entra na mitocôndria por processo ativo com a ajuda de proteína de transporte. 
Posteriormente, um complexo de diversas enzimas (o complexo piruvato-desidrogenase) catalisa três reações. A coenzima 
A (CoA) composto, contendo: 
A) Enxofre derivado da vitamina B: é anexada ao acetato por uma ligação do enxofre ao acetato, formando acetil-CoA com alto 

potencial energético. 
B) Hidrogênio derivado do NADH: é anexada ao acetato por uma ligação do hidrogênio ao acetato, formando acetil-CoA com 

alto potencial energético. 
C) Carbono, derivado do grupo carboxila do piruvato: é anexada ao acetato por uma ligação do carbono ao acetato, formando 

acetil-CoA com alto potencial energético.                                                                                              
D) Oxigênio derivado do CO2 liberado do grupo carboxila do piruvato: é anexada ao acetato por uma ligação do oxigênio ao 

acetato, formando acetil-CoA, com alto potencial energético.  
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Questão 38 
Ao resumir a rota da glicólise, é correto afirmar que: 
A) Durante a fase de compensação energética, a célula, na verdade, ganha ATP. Essa compensação é recompensada durante a 

fase de investimento energético, quando o ATP é produzido pela fosforilação em nível de substrato e NADH é oxidado NAD+  
pelos elétrons liberados da redução da glicose. A energia líquida obtida a partir da glicose, por molécula de glicose, é de 2 
ATP mais 1 NADH. 

B) Durante a fase de investimento energético, a célula, na verdade, ganha ATP. Esse investimento é recompensado durante a 
fase de compensação energética, quando o ATP é produzido pela fosforilação em nível de substrato e NADH é oxidado a 
NAD+ pelos elétrons liberados da redução da glicose. A energia líquida obtida a partir da glicose, por molécula de glicose, é 
de 2 ATP mais 1 NAD. 

C) Durante a fase de compensação energética, a célula, na verdade, gasta ATP. Essa compensação é recompensada durante a 
fase de investimento energético, quando o ATP é produzido pela fosforilação em nível de substrato e NAD+ é reduzido a 
NADH pelos elétrons liberados da oxidação da glicose. A energia líquida obtida a partir da glicose, por molécula de glicose, é 
de 2 ATP mais 2 NADH. 

D) Durante a fase de investimento energético, a célula, na verdade, gasta ATP. Esse investimento é recompensado durante a 
fase de compensação energética, quando o ATP é produzido pela fosforilação em nível de substrato e NAD+ é reduzido a 
NADH pelos elétrons liberados da oxidação da glicose. A energia líquida obtida a partir da glicose, por molécula de glicose, é 
de 2 ATP mais 2 NADH. 

 

Questão 39 
Nas dez etapas da via glicolítica há a participação de diversas enzimas. A imagem a seguir evidencia as etapas 4 e 5; observe: 
 

 
 

As enzimas evidenciadas em 4 e 5 são, respectivamente: 
A) Aldolase e isomerase. 
B) Hexocinase e aldolase.                                                                                                
C) Aldolase e hexocinase. 
D) Isomerase e hexocinase.  
 

Questão 40 
Os átomos de carbono que saem do ciclo do ácido cítrico, como CO2, são perdidos pela oxidação de dois compostos que 
reduzem o NAD+ a NADH. Tais compostos estão presentes nas etapas 3 e 4 do ciclo e são conhecidos, respectivamente, por: 
A) Citrato e isocitrato.  
B) Succinato e furamato. 
C) α-cetoglutarato e succinato. 
D) Isocitrato e α-cetoglutarato.                                                                                                
 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




