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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 
Os ratos-do-deserto são tão efetivos em conservar a água que podem sobreviver apenas com a água liberada do metabolismo 
de seu alimento. Assinale, a seguir, a característica do sistema excretor do rato-do-deserto que lhe permite uma melhor 
habilidade para concentrar a urina. 
A) Alças de Henle mais longas. 
B) Número elevado de néfrons.  
C) Túbulos contorcidos mais longos.  
D) Taxas mais altas de filtração glomerular. 
 

Questão 07 
O reflexo de retirada é um exemplo de reflexo espinhal polissináptico que envolve muitos interneurônios. Ao pisar em um 
prego, por exemplo, a pessoa imediatamente retira o pé machucado. Sobre o reflexo de retirada, assinale a afirmativa correta. 
A) Respostas de escape coordenadas podem ser iniciadas antes de o encéfalo ter registrado a sensação de dor. 
B) Axônios dos neurônios sensoriais para dor estabelecem sinapses com neurônios simpáticos pré-ganglionares na medula espinhal. 
C) Axônio de um neurônio sensorial de dor estabelece sinapses inibitórias sobre neurônios motores dos dois lados da medula 

espinhal. 
D) Axônios de neurônios motores de um lado do corpo recebem estímulos dos receptores de dor da medula espinhal e 

estimulam músculos do lado oposto. 
 

Questão 08 
Durante uma aula de ciências, certo aluno amarra uma corda na maçaneta da porta da sala e produz ondas movimentando 
a corda para cima e para baixo. Em determinado momento, uma parte da corda tem o aspecto mostrado na figura a seguir. 
As ondas se propagam da esquerda para a direita, com velocidade V. Um ponto Q da corda foi assinalado na figura; observe:  
 

 
 

Considerando a propagação da onda, a partir da posição representada na figura, é correto afirmar que o ponto Q: 
A) Se deslocará para cima, com velocidade crescente.  
B) Se deslocará para baixo, com velocidade decrescente.  
C) Se deslocará para a direita, com a mesma velocidade da onda.  
D) Se deslocará para a esquerda, com a mesma velocidade da onda. 
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Questão 09 
As glândulas são estruturas formadas por tecido epitelial glandular especializadas na síntese e secreção de substâncias. As 
glândulas endócrinas são capazes de secretar hormônios. Sobre o sistema endócrino dos seres humanos, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Os linfócitos B e neutrófilos são maturados graças à ação da timosina, hormônio produzido e secretado pelo timo. 
B) As células alfa do pâncreas secretam glucagon e as beta insulina, que são importantes para o metabolismo da glicose. 
C) Os hormônios da tireoide e da paratireoide são importantes no controle metabólico do iodo presente na corrente sanguínea. 
D) As suprarrenais liberam epinefrina que atua, dentre outras situações, na resposta a estímulos externos como em sustos e 

quedas. 
 

Questão 10 
A imagem a seguir evidencia os números relacionados a diabetes no Brasil e no mundo; observe:  
 

 
(Disponível em: http://www.trammit.com.br/content/45-diabetes-em-numeros. Acesso em: 05/07/2022.) 

 

Sobre o diabetes e o funcionamento hormonal do pâncreas, pode-se afirmar que:  
A) O hormônio glicogênio controla a absorção de insulina no corpo, aumentando ou diminuindo os níveis de glicose circulante 

no sangue.  
B)  O pâncreas é uma glândula estritamente endócrina que produz os hormônios, a insulina e o glucagon nas ilhotas de 

Langerhans.  
C) A pessoa com diabetes não controlada elimina grande volume de urina, pois a alta quantidade de glicose no filtrado 

glomerular causa diminuição da reabsorção da água.  
D) Há dois tipos de diabetes, a do tipo I ou juvenil, em que o pâncreas tem deficiência na produção da insulina e, a do tipo II, 

ou diabetes tardia, em que o pâncreas não produz insulina. 
 

Questão 11 
A tabela a seguir apresenta o código genético da tradução; observe: 
 

 
 

Considerando a sequência de bases 5’ATGGCCGGATCGGTGGGGCAT3’ de uma suposta fita de DNA responsável pela codificação 
completa de uma determinada proteína, assinale a ordem dos aminoácidos que, possivelmente, serão codificados por essa fita.  
A) Val-Pro-His-Ser-Pro-Arg-Tyr.  
B) Tyr-Arg-Pro-Ser-His-Pro-Val.  
C) Met-Pro-His-Arg-Ser-Gly-His.  
D) Tyr-Arg-Pro-Ser-His-Pro-Val-Term.  
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Questão 12 
O naturalista Charles Darwin fez uma viagem que durou quatro anos e nove meses com o objetivo de mapear a costa da 
América do Sul. Ele não foi convidado para procurar e coletar os materiais, mas, sim, para fazer companhia ao capitão da 
embarcação, que buscava uma pessoa com quem pudesse conversar durante a viagem. No entanto, Darwin valeu-se da 
viagem e observou e coletou materiais que lhe permitiram elaborar o conceito de seleção natural. Assinale, a seguir, a 
afirmativa que indica a premissa da seleção natural, cerne da teoria evolucionista proposta do Charles Darwin. 
A) A existência de variabilidade entre os indivíduos da população. 
B) A estabilidade dos genes em uma população após várias gerações. 
C) A inexistência de competição por recursos abióticos e alimentares. 
D) A deriva gênica nas populações mais fortes e com vantagens adaptativas. 
 

Questão 13 
A ilustração a seguir apresenta duas situações; observe: 
 

 
 

Com base nas teorias da evolução, é correto afirmar que a situação: 
A)  I reforça a lei de uso e desuso de Lamarck, pois o grilo ficou verde por viver na grama que também é verde. 
B)  I apresenta a seleção natural, pois o grilo verde foi selecionado a sobreviver na grama por também ser verde. 
C) II apresenta o processo de adaptação, no qual o grilo adaptou-se à grama verde adquirindo a mesma coloração. 
D) II apresenta a pressão seletiva do meio denominada Lei dos Caracteres Adquiridos proposta por Charles Darwin. 
 

Questão 14 
O gráfico a seguir representa a relação entre as concentrações no plasma do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), anticorpo 
anti-HIV e células T CD4+ e CD8+ durante um período de dez anos após a infecção de um indivíduo pelo vírus; Observe: 
 

 
 

Considerando os dados do gráfico, assinale, a seguir, o período em que um indivíduo com HIV é considerado um potencial 
transmissor do agente infeccioso. 
A) Durante todo o período de infecção. 
B) Apenas durante o aumento inicial da concentração de HIV. 
C) Somente quando a concentração de células T CD8+ está em declínio. 
D) Somente quando a concentração de anticorpos anti-HIV atinge o pico. 
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Questão 15 
Ao ser tocada, uma flauta emite uma nota musical com uma frequência específica. Um microfone capta o som emitido pela 
flauta e exibe sua forma de onda na tela de um osciloscópio, conforme a representação a seguir. A passagem do tempo está 
representada no eixo horizontal do osciloscópio, observe: 
 

 
 

Considere que um violino, ao ser tocado, emita um som de mesma intensidade; porém, com altura diferente do som da 
flauta. Admitindo que o mesmo microfone e o mesmo osciloscópio sejam utilizados para visualizar a forma da onda 
produzida pelo violino, a alternativa que melhor representa o seu aspecto é: 
 

 
 
 

A) 

 
 

 
 
 

B) 

 
 

 
 
 

C) 

 
 

 
 
 

D) 

 
 

Questão 16 
As chuvas são, naturalmente, ácidas pela presença de dióxido de carbono na atmosfera. A queima de carvão e de 
combustíveis fósseis pode aumentar a concentração de óxidos de enxofre e de nitrogênio, sendo a maior causa da diminuição 
do pH da chuva para um valor prejudicial ao meio ambiente, às superfícies metálicas e aos monumentos históricos. Devido 
à diminuição da acidez natural das chuvas, é INCORRETO afirmar que ocorre a reação química representada pela seguinte 
equação: 
A) SO2 (g) + H2O (l) → H2SO4 (aq). 
B) CO2 (g) + H2O (l) → H2CO3 (aq). 
C) H2SO4 (aq) + Fe (s) → Fe(NO3)2 (aq) + H2 (g). 
D) 2 NO2 (g) + H2O (l) → HNO3 (aq)+ HNO2 (aq). 
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Questão 17 
A imagem a seguir representa, esquematicamente, como ocorre uma transmissão de rádio. O microfone capta o som emitido 
pelo locutor e o converte em sinal elétrico. Esse sinal é aplicado ao transmissor, cuja antena emite uma onda de rádio que 
transporta a informação a longas distâncias. A onda de rádio é captada pela antena do receptor, que aplica o sinal ao alto 
falante. O som produzido pelo alto falante pode ser ouvido por pessoas próximas a ele. 
 

 
 

Considerando as ondas que se propagam nas regiões I, II e III, representadas no esquema da imagem, pode-se classificá-las, 
respectivamente, como: 
A) Longitudinal; mecânica; e, longitudinal.  
B) Transversal; longitudinal; e, transversal.  
C) Longitudinal; transversal; e, longitudinal.  
D) Mecânica; transversal; e, eletromagnética. 
 

Questão 18 
Para apresentar aos seus alunos a equação que fornece a velocidade de propagação de uma onda v = λ ∙ f, um professor de 
ciências produziu ondas em uma mola. Em determinado momento, uma parte da mola se apresenta conforme a imagem a 
seguir. Ao lado da mola foi colocada uma régua de 1,20 m de comprimento; observe: 
 

 
 

Considerando que a velocidade de propagação das ondas na mola é igual a 1,5 m/s, qual o intervalo de tempo necessário 
para que o ponto Q execute uma oscilação completa? 
A) 0,20 s.  
B) 0,30 s.  
C) 0,45 s.  
D) 1,5 s. 
 

Questão 19 
Sobre as características gerais dos equinodermos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Todas as espécies são dioicas e apresentam desenvolvimento direto. 
(     ) Apresentam endoesqueleto constituído por uma matriz de proteína impregnada de cristais de carbonato de cálcio e varia 

entre os equinodermos. 
(     ) Entre as pedicelárias estão os espinhos, estruturas dotadas de pequenas pinças nas extremidades, cuja função é remover 

detritos e pequenos animais que aderem ao corpo do equinodermo. 
(     ) Os pés ambulacrais são estruturas dotadas de ventosas aderentes na extremidade, que se projetam da superfície do corpo 

e auxiliam na movimentação e na captura de alimento.  
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F.                                                                                              
B) F, F, V, V. 
C) F, V, F, V. 
D) V, V, F, F. 
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Questão 20 
“A parede celular é uma estrutura encontrada em bactérias, fungos e plantas. Nas bactérias, a maioria das paredes celulares 
contêm um peptidoglicano, um polímero composto de açúcares modificados com ligações cruzadas a pequenos polipeptí-
deos. As bactérias ________________ têm paredes celulares mais _______________, com uma quantidade relativamente 
grande de peptidoglicano; já as bactérias ________________ têm menos peptidoglicano e são estruturalmente mais 
______________, com uma membrana mais externa que contém lipopolissacarídeos.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior.  
A) Gram-negativa / complexas / Gram-positivas / simples 
B) Gram-negativas / simples / Gram-positivas / complexas 
C) Gram-positivas / complexas / Gram-negativas / simples  
D) Gram-positivas / simples / Gram-negativas / complexas                                                                                                
 

Questão 21 
As algas douradas são espécies unicelulares ou coloniais com algumas espécies filamentosas. Apesar de fotossintetizantes, 
muitas delas ingerem bactérias e outras partículas orgânicas como forma alternativa de nutrição; algumas não apresentam 
parede celular. São abundantes em ambientes marinhos e de água doce; em certos lagos de regiões temperadas podem ser 
o principal constituinte do fitoplâncton. De acordo com as classificações tradicionais, as algas são distribuídas em mais de 
uma dezena de filos, que se distinguem pela organização celular, pelos tipos de clorofila e de outros pigmentos, pelas 
substâncias de reserva, componentes da parede celular, pela reprodução etc. É correto afirmar que as algas douradas 
pertencem ao seguinte filo: 
A) Phaeophyta.                                                                                                
B) Rhodophyta.  
C) Chrysophyta. 
D) Bacillariophyta. 
 

Questão 22 
Alguns fungos são comestíveis e, largamente, empregados na culinária por apresentarem estruturas popularmente 
conhecidas por cogumelos, que são corpos de frutificação denominados: 
A) Conídios.  
B) Sorédios.  
C) Ascocarpos.                                                                                                
D) Basidiocarpos. 
 

Questão 23 
Os artrópodes representam a vasta maioria das espécies animais conhecidas, incluindo insetos, crustáceos e aracnídeos. As 
características observadas em todos os artrópodes são:  
A) Antenas e asas.  
B) Antenas e apêndices articulados. 
C) Exoesqueleto de quitina e antenas. 
D) Exoesqueleto segmentado e apêndices articulados.                                                                                             
 

Questão 24 
A simetria é uma importante característica para se entender a evolução no reino animal. Quanto a esse caráter, os animais 
podem ter basicamente dois padrões principais: simetria radial (ou radiada) e bilateral. Existem, no entanto, animais cujo 
corpo não pode ser dividido em metades especulares. Nesses casos, não existe simetria, falando-se em animais assimétricos. 
Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As esponjas podem ser assimétricas ou apresentar simetria radial.                                                                                                
B) Os radiatos são animais com simetria primária radial, como, por exemplo, os cnidários. 
C) Os bilatérios apresentam simetria primária bilateral, como é o caso da maioria dos animais. 
D) Os equinodermos são radiados e apresentam simetria secundária radial que, no caso, é pentarradiada. 
 

Questão 25 
Considere uma flor completa com pedúnculo que se prende ao cálice por uma extremidade e apresenta, na outra, o 
receptáculo, onde se inserem os verticilos florais, conjuntos de folhas modificadas que formam algumas estruturas, como o 
cálice, que se caracteriza por ser: 
A) Um conjunto de pétalas, que podem se de cores variadas.                                                                                                
B) Formado pelos estames, que em seu interior estão os grãos de pólen.  
C) Formado por um ou mais pistilos, que apresenta uma porção dilatada denominada ovário. 
D) Um conjunto de sépalas que, geralmente, são verdes; porém, podem apresentar outras cores. 
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Questão 26 
Apesar de ser antigo, ainda é utilizado na classificação das plantas o termo fanerógamas; porém, não possui valor de 
categoria taxonômica. Esse termo se refere às plantas com estruturas reprodutivas bem visíveis e todas desenvolvem 
sementes. As fanerógamas são divididas em dois grupos – as angiospermas e as gimnospermas. As gimnospermas têm como 
um representante o pinheiro-do-Paraná ou araucária, a espécie mais conhecida no Brasil e que está presente no filo com 
maior número de espécies conhecido por: 
A) Gnetophyta. 
B) Ginkgophyta.                                                                                                
C) Cycadophyta. 
D) Coniferophyta.  
 

Questão 27 
“A reprodução assexuada é uma característica comum em angiospermas, bem como em outras plantas e, para algumas 
espécies, é o modo principal de reprodução. Existem plantas que podem, às vezes, produzir sementes sem polinização ou 
fecundação. Essa produção assexuada de sementes é denominada ____________________.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior.  
A) apomixia  
B) esporulação   
C) fragmentação                                                                                                
D) reprodução vegetativa 
 

Questão 28 
As monocotiledôneas e as dicotiledôneas se referem a dois grupos das angiospermas; atualmente, no entanto, sabe-se que 
as dicotiledôneas não formam um grupo monofilético e duas linhagens podem ser definidas mais claramente: as magnolií-
deas e as eudicotiledôneas. As magnoliídeas, apesar de terem dois cotilédones, compartilham características com as mono-
cotiledôneas, como:  
A) Os grãos de pólen com três aberturas e flores trímeras. 
B) Os grãos de pólen com três aberturas e flores tetrâmeras ou pentâmeras.  
C) A presença de grãos de pólen com apenas uma abertura e flores trímeras.                                                                                                
D) A presença de grãos de pólen com apenas uma abertura e flores pentâmeras. 
 

Questão 29 
O junco-negro é uma espécie de planta encontrada nas marismas da Nova Zelândia; essa espécie torna o solo mais propício 
para outras espécies vegetais em algumas zonas desse ecossistema, pois impede o aumento de sal no substrato mediante 
sombreamento da superfície do solo, o que reduz a evaporação, além de impedir a redução de oxigênio nos solos da marisma 
à medida em que transporta esse gás para os seus tecidos situados mais abaixo. Esse tipo de interação, especialmente muito 
comum em ecologia vegetal, denomina-se: 
A) Herbivoria. 
B) Facilitação.  
C) Mutualismo.                                                                                                
D) Comensalismo.  
 

Questão 30 
Sobre a estrutura de uma cadeia de DNA, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As bases nitrogenadas da dupla hélice são pareadas em combinações específicas: as purinas adenina (A) e timina (T); e as 

pirimidinas: guanina (G) e citosina (C). 
(     ) O grupo fosfato de um nucleotídeo está ligado ao açúcar do próximo, formando a “cadeia principal” com alternância de 

grupos fosfato e açúcar, de onde se projetam as bases. 
(     ) A cadeia polinucleotídica tem orientação da extremidade 5’ (com grupo fosfato) para a extremidade 3’ (com grupo – OH 

do açúcar). 
(     ) Cada um dos quatro monômeros de nucleotídeo do DNA é composto por duas bases nitrogenadas, pelo açúcar 

desoxirribose e por um grupo fosfato. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V.                                                                                                 
B) V, F, F, V.  
C) V, F, V, F.   
D) F, V, V, F.  
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Questão 31 
Analise as três cadeias alimentares a seguir: 
 
 
 
Sobre a eficiência trófica dentro das cadeias, assinale a afirmativa correta. 
A) A energia disponível obtida pelo homem é, praticamente, a mesma transferida para a águia.                                                                                                
B) A cobra obtém a maior quantidade de energia armazenada na matéria orgânica que o sapo. 
C) Todos os produtores apresentam a menor quantidade de energia armazenada dentro das cadeias alimentares. 
D) A energia disponível transferida do nível trófico do gafanhoto para o sapo é menor que a recebida pelo gafanhoto.  
 

Questão 32 
Para explicar o padrão 3:1, Mendel desenvolveu um modelo de hereditariedade observando, consistentemente, a descen-
dência F2 dos experimentos com ervilhas. Foram descritos quatro conceitos relacionados a esse modelo, e o segundo con-
ceito foi feito de maneira incrível, pois Mendel fez, sem saber, uma dedução sobre o papel, ou mesmo sobre a existência dos 
cromossomos. Assinale, a seguir, a afirmativa que descreve tal conceito.  
A) Versões alternativas de genes explicam as variações nos caracteres herdados.                                                                                               
B) Para cada caractere, um organismo herda duas cópias (dois alelos) de um gene, um a partir da mãe e um a partir do pai. 
C) Dois alelos para um caractere herdável separam-se durante a formação dos gametas e terminam em gametas diferentes.  
D) Se os dois alelos em um locus diferem, então um deles, o alelo dominante determina a aparência do organismo; o outro, o 

alelo recessivo, não possui efeito detectável sobre a aparência do organismo. 
 

Questão 33 
Considerando a descrição dos três modelos alternativos para a replicação do DNA, de Watson e Crick, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. Cada fita das duas moléculas-filhas contém uma mistura de DNA parental e DNA recém-sintetizado. 
II. As duas fitas da molécula parental são separadas e cada uma serve de molde para a síntese de uma nova fita complementar. 
III. As duas fitas parentais se associam novamente após servirem de moldes para a síntese das fitas novas, restaurando a dupla 

hélice parental. 
Os modelos descritos em I, II e III são, respectivamente: 
A) Dispersivo; semiconservativo; e, conservativo.                                                                                                
B) Dispersivo; conservativo; e, semiconservativo.   
C) Conservativo; dispersivo; e, semiconservativo.  
D) Conservativo; semiconservativo; e, dispersivo.  
 

Questão 34 
Alguns naturalistas, durante o século XVIII, sugeriram que a vida evoluía conforme os ambientes mudavam; porém, somente 
um propôs um mecanismo para elucidar como a vida muda ao longo do tempo. Além disso, teve uma visão pioneira de que 
as mudanças evolutivas explicam padrões em fósseis e a adaptação dos organismos a seus ambientes. Trata-se do seguinte 
naturalista: 
A) Charles Lyell. 
B) James Hutton. 
C) Alfred Russel Wallace. 
D) Jean-Baptiste de Lamarck. 
 

Questão 35 
A disenteria amebiana é causada pelo parasita Entamoeba histolytica. Essa parasitose é adquirida ao ingerir cistos de 
Entamoeba presentes na água ou em alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. Os sintomas dessa doença são 
geralmente brandos, como diarreias e dor de estômago; porém, em casos mais graves a pessoa pode apresentar:  
A) Insuficiência cardíaca crônica. 
B) Diarreias com sangue e se tornar anêmica. 
C) Inchaço do fígado e do baço e lesões na pele. 
D) Cansaço, febre, aumento do fígado ou do baço e inchaço dos linfonodos. 
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Questão 36 
Sobre as proteínas que estão envolvidas no início da replicação do DNA, há aquelas que desenrolam a dupla hélice nas 
forquilhas de replicação, separando as duas fitas parentais, tornando-as disponíveis como fitas-molde. Essas proteínas são 
conhecidas como: 
A) Primases.  
B) Helicases.                                                                                                
C) Topoisomerases.  
D) Proteínas de ligação à fita simples. 
 

Questão 37 
A malária é uma doença causada por quatro espécies do gênero Plasmodium – todas transmitidas pela picada de fêmeas de 
mosquitos do gênero Anopheles, que são hematófagas; um desses micro-organismos é o Plasmodium vivax. Durante o ciclo 
de vida do P. vivax, é correto afirmar que, ao picar uma pessoa, o mosquito transmite: 
A) Esporozoítos, que invadem o fígado humano. 
B) Merozoítos, que invadem o sistema hepático humano. 
C) Merozoítos, que penetram nas hemácias originando esporozoítos. 
D) Gametócitos, que penetram no fígado e podem originar, assexuadamente, vários merozoítos. 

 
Questão 38 
O gambá é um dos animais que, ao pressentirem o perigo, liberam uma mistura de substâncias de odor desagradável, dentre 
elas, o H2S. Esse gás, liberado pelo animal, contém enxofre, principal responsável, em grande parte, pelo “cheiro de ovo 
podre”, sendo denominada ácido: 
A) Acético. 
B) Sulfídrico. 
C) Clorídrico. 
D) Fluorídrico.  
 

Questão 39 
A chuva ácida, no leste Europeu, provocada pela queima de carvão mineral e óleo diesel para produção de energia, causa 
muitos danos na vegetação, além de corroer monumentos e construções. Essa chuva ocorre, pois os óxidos liberados por 
esses processos entram em contato com o vapor de água presente na atmosfera e formam os seguintes ácidos:  
A) Sulfúrico e nítrico. 
B) Carbônico e nítrico. 
C) Cianídrico e sulfúrico. 
D) Cianídrico e carbônico. 
 

Questão 40 
A teoria da seleção natural proposta por Darwin foi sintetizada a partir de observações que, por si só, não eram novas e nem 
profundas. Outros pesquisadores tinham peças do “quebra-cabeça”; porém, foi Darwin quem descobriu como elas se 
encaixavam com observações obtidas da natureza. São consideradas observações feitas por Darwin, EXCETO: 
A) As espécies geralmente se ajustam ao ambiente em que vivem. 
B) Com mais indivíduos que o ambiente pode sustentar, a competição passa a ser inevitável. 
C) Os mesmos processos geológicos operam no mesmo ritmo, tanto hoje quanto no passado. 
D) Indivíduos de uma população variam em suas características inúmeras das quais parecem ser herdáveis. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




