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CONHECIMENTOS GERAIS/LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

 

Leia o texto com atenção e responda as questões. 
  

 “Se existe um professor que pode ser substituído por uma máquina, é porque ele realmente 
merece ser substituído”.  A resposta foi uma provocação do indiano Sugata Mitra, professor de Tecnologia 
Educacional da Newcastle University, na Inglaterra e professor visitante do Massachusetts Institute of 
Technology, o famoso MIT. 

Em palestra ontem no EducaParty, programação voltada para a Educação na  Campus Party, ele 
relatou as pesquisas que comprovaram a habilidade das crianças em aprender sozinhas quando têm 
acesso a um computador com internet, dispensando a intermediação de um adulto. 

Seu mais emblemático experimento é o “Hole in the Wall” (Buraco na Parede, em tradução livre). 
Sugata Mitra colocou um computador com acesso à internet no muro de uma favela em Nova Delhi, na 
Índia e, com auxílio de câmeras, observou o processo durante dois meses. O resultado? 

Crianças que nunca viram um computador e não sabiam inglês aprenderam rapidamente a 
navegar na internet e ainda ensinavam outras crianças. “Em 9 meses, as crianças atingem o nível de 
secretárias que trabalham com o computador no escritório”, disse Mitra. 

Essa experiência pode ser uma solução para um dos problemas que Mitra encontra na Educação 
atualmente: a falta de escolas. “Ela demonstra que crianças expostas ao computador rapidamente 
entendem seu funcionamento” e os benefícios não tardam a aparecer: melhora a leitura, a compreensão e 
a capacidade de responder a perguntas. Porém, a principal transformação que esse aprendizado realiza 
nas crianças é outra. Elas ficam mais confiantes, a autoestima cresce, a postura muda. “Elas dizem para si 
mesmas que são capazes de fazer o que as outras crianças fazem, mesmo que não tenham a mesma 
condição financeira”, relata Mitra. 

 
HAN, Iana. O computador pode substituir o professor? Disponível em: 

 http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-certo/2012/02/08/o-computador-pode-substituir-o-
professor/ Acesso em 12 de nov. 2014. 
 
1. No trecho “Se existe um professor que pode ser substituído por uma máquina, é porque ele realmente 

merece ser substituído” (linhas 1-2), o indiano Sugata Mitra: 
 
a. Prevê que, com o avanço da tecnologia, os professores serão substituídos por computadores. 
b. Demonstra saber da existência de professores ruins que serão substituídos por computadores. 
c. Afirma que todos os professores devem ser substituídos por computadores com acesso à 

internet. 
d. Considera a possibilidade de existirem professores que merecem ser substituídos por máquina. 

 
2. O principal propósito comunicativo do texto é: 

 
a. Descrever a experiência “Hole in the Wall” de Sugata Mitra. 
b. Mostrar a superioridade mental das crianças pobres da Índia. 
c. Defender a eficácia do uso do computador no ensino de crianças. 
d. Advogar a favor da necessidade de uma reforma na Educação Básica brasileira. 

 
3. O pronome Ela em “Ela demonstra que crianças...” (linha 15) se refere a: 

 
a. Experiência (linha 14) 
b. Solução (linha 14) 
c. Educação (linha 14) 
d. Mitra (linha 14) 

 

http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-certo/2012/02/08/o-computador-pode-substituir-o-professor/
http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-certo/2012/02/08/o-computador-pode-substituir-o-professor/
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4. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo que auxílio (linha 
10). 
 

a. Inglês, porém, escritório 
b. Substituído, experiência, Índia 
c. Emblemático, câmeras, máquina 
d. Escritório, secretária, benefício  

 
5. No trecho “mesmo que não tenham a mesma condição financeira” (linhas 19-20), a expressão grifada 

traduz a ideia de: 
 

a. Adição. 
b. Concessão.  
c. Condição. 
d. Comparação. 

 

 

ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 

6. Assinale a alternativa que corresponde ao resultado das eleições de 2014, para Presidente da 
República na cidade de Lages, SC, com base na Justiça Eleitoral de Santa Catarina: 

 
a. Aécio Neves obteve 55.525 votos, ficando em primeiro lugar, com percentual de 60,04 % dos 

votos válidos. 
b. Dilma Rousseff obteve 55.525 votos, ficando em primeiro lugar, com percentual de 60,04 % dos 

votos válidos. 
c. Aécio Neves obteve 55.525 votos, ficando em segundo lugar, com percentual de 39,96% dos 

votos válidos. 
d. Nenhuma das alternativas está correta. 

 
7. O Brasil faz parte de um grupo político de cooperação composto por cinco países estando todos em 

um estado similar de mercado emergente devido a seu desenvolvimento econômico. Que grupo é esse 
e quais países integram? 

 
a. Brics. Brasil, Rússia, Itália, China e Sérvia. 
b. Brics. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
c. Brics. Brasil, Rússia, Irlanda e Suécia. 
d. Brics. Brasil, Rússia, Itália e África do Sul. 

 
8. Entre os legados deixados pela Copa do Mundo que ocorreu no Brasil em 2014, podemos incluir como 

ponto positivo: 
 

a. Foram gerados 3,63 milhões de empregos/ano e R$ 63,48 bilhões de renda para a população, 
impactando o mercado de consumo interno. 

b. O povo brasileiro foi muito acolhedor, simpático e multicultural. Todos os que aqui estiveram 
foram muito bem recebidos, tanto nos hotéis quanto em aeroportos, restaurantes, festas e, 
principalmente, nos estádios. 

c. O evento em si ocorreu sem maiores transtornos, não ocorreram manifestações anticopa. 
d. Elefantes brancos foram construídos e diversas obras não tão importantes foram realizadas, 

deixando várias outras mais urgentes para trás. 
 

9.  O Tribunal de Contas da União – TCU, aprovou o relatório do ministro José Jorge, relator do processo 
que investiga irregularidades na compra de uma refinaria pela Petrobrás. Os prejuízos causados ao 
patrimônio da empresa estão estimados em US$ 792,3 milhões. Qual refinaria foi adquirida pela 
Petrobrás? 
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a. Abreu e Lima, Pernambuco – Brasil. 
b. Duque de Caxias , Rio de Janeiro – Brasil. 
c. Pasadena, no Texas – Estados Unidos. 
d. Presidente Bernardes, São Paulo – Brasil. 

 
10.  Desde o dia 26 de setembro/2014, a população de Santa Catarina está tensa, sendo alvo de diversos 

atentados tendo como fator preponderante o revide dos líderes do tráfico aos horrores do sistema 
prisional, o chamado “salve geral”. Entre as alternativas abaixo, assinale a INCORRETA com relação 
aos atentados: 

 
a. O Estado de Santa Catarina é alvo pela terceira vez em menos de dois anos, da facção 

criminosa Primeiro Grupo da Capital (PGC). 
b. Prédios públicos estão marcados a tiros, escolas não foram poupadas, ônibus foram 

incendiados. 
c. Policiais e agentes penitenciários tiveram as casas alvejadas. Um deles foi baleado e morreu 

no portão. 
d. Atingiu somente a capital do estado e as proximidades da Penitenciaria de São Pedro de 

Alcântara, em mais de 100 atentados. 
 

LEGISLAÇÃO – 08 QUESTÕES 

 

11. O fazer docente pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. 
São o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e a avaliação, cada uma delas 
desdobradas em tarefas ou funções didáticas, mas que convergem para a realização do ensino 
propriamente dito. (LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2004, p. 72). 

 
Considerando que, para desenvolver cada operação didática essencial ao ato de planejar, executar e 
avaliar, o professor necessita dominar certos conhecimentos didáticos. Avalie quais afirmações abaixo 
se referem a conhecimentos e domínios esperados do professor. 
 

I. Conhecimento dos conteúdos da disciplina que leciona, bem como capacidade de abordá-los de modo 
contextualizado. 

II. Domínio das técnicas de elaboração de provas objetivas, por se configurarem instrumentos 
quantitativos precisos e fidedignos. 

III. Domínio de diferentes métodos e procedimentos de ensino e capacidade de escolhê-los conforme a 
natureza dos temas a serem tratados e as características dos estudantes. 

IV. Domínio do conteúdo do livro didático adotado, que deve conter todos os conteúdos a serem 
trabalhados durante o ano letivo. 

 
É correto apenas o que se afirma em: 

a. I e II. 
b. I e III. 
c. II e III. 
d. II e IV. 

 
12. Os conteúdos são conceitos essenciais de cada disciplina do currículo, organizados pedagogicamente 

e didaticamente, tendo vista a assimilação ativa e a aplicação pelos alunos, na sua prática de vida. 
Assim pode-se afirmar, exceto: 
 

a. A escolha dos conteúdos deve estar intrinsecamente ligada as condições socioculturais do 
contexto escolar. 

b. Possibilitar ao aluno o desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras. 
c. Informar sobre o saber científico bem como desenvolver a capacidade de uso do saber para 

que tenha sentido e significado. 
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d. Desenvolver as condições psicológicas para aprendizagem e capacitar o aluno para uma 
estabilidade financeira. 
 

13. Considerando que o processo de avaliação é fazer intervenção, é diagnosticar se a aprendizagem está 
ocorrendo de forma significativa. Neste contexto a função da avaliação é: 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a. Diagnóstica, formativa e somativa. 
b. Básica, formativa e somativa. 
c. Fundamental, diagnóstica e formativa. 
d. Diagnóstica, informativa e somativa. 

 
14. A Lei de Diretrizes e Bases em seu artigo 3º,afirma que o ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios:  
 
Todas as afirmativas estão corretas, exceto. 

 
a. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
b. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
c. Pluralismo de ideias não se faz necessário nas concepções pedagógicas. 
d. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 
15. Conforme a Lei Federal n.º 10.639/2003, que altera a Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo no currículo oficial das 
escolas a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. Assinale a alternativa correta: 

 
a. Somente nos estabelecimentos de ensino fundamental da rede pública, torna-se obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
b. O estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos indígenas no Brasil, a cultura da 

educação europeia e sua influência na formação da sociedade nacional, está incluso no 
conteúdo programático. 

c. As disciplinas de História e Geografia justificarão o alto índice de discriminação no Brasil. 
d. Os conteúdos concernentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados em todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras.  

 
16. Em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), assinale a alternativa que está 

INCORRETA: 
 

a. É um documento elaborado pelo MEC e disponibilizado para as escolas, com a pretensão da 
melhoria da educação no Brasil. 

b. Uma proposta governamental que impõe um modelo curricular único. 
c. Permite a adaptação do currículo escolar à realidade educacional e a peculiaridade onde os 

alunos/as estão inseridos/as. 
d. Os temas transversais dos PCN’s abordam a interdisciplinaridade como sugestão de 

estabelecer diálogos entre as disciplinas que compõem o currículo. 
 

17. As concepções pedagógicas orientam o trabalho efetivado nas instituições de ensino. Destaca-se a 
concepção da Pedagogia Tradicional a qual muito contribuiu para o aparecimento de outras 
concepções. Marque a alternativa INCORRETA, que caracteriza a Pedagogia Tradicional. 

 
a. Afirma que aluno participe e construa seus conhecimentos através de exercícios decorados e 

memorizados. 
b. Proposta centralizada no professor, que lhe cabe ensinar o conteúdo através de aulas 

expositivas e com exercícios de memorização. 
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c. Caracteriza-se pela construção do conhecimento através da interação e mediação entre 
professor e aluno. 

d. Admite o professor como o detentor do saber e o principal agente de transformação da 
aprendizagem e o aluno é apenas passivo. 

 
18. A Secretaria da Educação do Município de Lages prioriza em sua proposta pedagógica (Projeto 

Conhecer: A excelência do ser na busca do saber e do fazer), princípios que norteiam as ações 
desenvolvidas na prática pedagógica. 

 
Todas as alternativas estão corretas, exceto. 

 
a. O ser humano é histórico e social. 
b. O ser humano é um ser histórico, isto é já nasce pronto e acabado. 
c. A história é resultado da ação do homem, pelo trabalho. 
d. A educação é uma atividade humana que tem como função básica a socialização do 

conhecimento historicamente produzido no contexto das novas gerações.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 12 QUESTÕES 

 

19. Durante uma análise bioquímica de uma determinada cadeia alimentar foram registradas altas taxas de 
inseticidas organoclorados (DDT). Em quais níveis tróficos podemos encontrar a maior disponibilidade 
de energia e a maior concentração desse inseticida, respectivamente? Assinale a alternativa correta:  

 
a. Produtor e consumidor terciário. 
b. Produtor e consumidor primário.  
c. Produtor e consumidor secundário. 
d. Consumidor primário e secundário.  

 
20. O sistema de classificação de plantas e animais, segundo Carl Von Linné (século XVIII), é conhecido 

como nomenclatura binominal por ser composto de dois termos que correspondem, para fins 
decomposição dos nomes científicos, às categorias taxonômicas de: 

  
a. Família e ordem.  
b. Espécie e família.  
c. Classe e espécie.  
d. Gênero e espécie.  

 
21. Gregor Mendel desvendou as características genéticas dos vegetais cruzando espécies diferentes de 

ervilhas de forma que suas características fossem aleatoriamente combinadas para gerar novas 
espécies. Esse processo recebeu o nome de hibridação. Nos dias atuais, podemos encontrar uma 
variedade de alimentos modificados geneticamente, ou seja, transgênicos, que são alimentos criados 
em laboratórios com a utilização de genes (parte do código genético) de espécies diferentes de 
animais, vegetais ou microrganismos. 
  
Assinale a alternativa que representa a diferença entre alimentos híbridos e alimentos modificados pela 
engenharia genética (transgênicos):  

 
a. Os transgênicos têm suas características fenotípicas mudadas ao longo de seu ciclo de vida.  
b. Os híbridos são derivados do cruzamento entre espécies diferentes para gerar uma nova 

espécie.  
c. Os transgênicos e os híbridos contêm muitos conservantes que impedem sua rápida 

deteriorização.  
d. Os transgênicos e os híbridos possuem menos calorias que os naturais. 
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22. O organismo do homem realiza divisões celulares. Há dois tipos de divisão celular, a mitose e a 
meiose, que acontecem em situações diferentes e que são de grande importância para os seres vivos. 
Os itens a seguir expressam afirmativas sobre o processo de mitose:  

 
I. É um tipo de divisão celular que ocorre desde o surgimento da primeira célula do bebê (célula-ovo ou 

zigoto) até a nossa morte.  
II. Os espermatozóides se produzem à medida que são utilizados e os óvulos já estão formados nos 

ovários da mulher desde o seu nascimento.  
III. Quando ainda estamos sendo gerados, no útero materno, é necessário que ocorra a duplicação das 

células a fim de formar o novo ser.  
IV. Esse processo é de suma importância para continuarmos a nos desenvolver, a crescer, a repor as 

células perdidas.  
V. Ocorre com a finalidade específica de produzirmos as células sexuais ou gametas (espermatozóide 

e óvulo).  
 
Assinale a alternativa corresponde aos itens corretos: 
 

a. I, II e III  
b. II, III e IV  
c. III, IV e V  
d. I, III e IV  

 
23. Os macacos-prego do pantanal são exímios dispersores de sementes; ao se alimentarem fazem o que 

os pesquisadores chamam de forrageamento destrutivo. A cada um ou dois frutos que põe na boca, 
eles derrubam outros tantos. Ao cair na água esses frutos acabam atraindo a atenção das 
piraputangas, redirecionando-as para onde essas sementes são lançadas. Esses peixes, então, 
passam a seguir os macacos, já que eles, indiretamente alimentam as piraputangas. 

 (Pesquisa Fapesp, maio de 2013, Adaptado). 

 
A partir das informações do texto, pode-se concluir que a possível relação ecológica entre os macacos-
prego e os peixes é de: 

 
a. Parasitismo 
b. Comensalismo 
c. Sociedade 
d. Mutualismo 

 
 
24. Uma parte do lixo produzido nos centros urbanos corresponde ao material orgânico que poderia ser 

utilizado nos biodigestores. Estes por sua vez tem a capacidade de: 
 

a. Gerarem gás metano e fertilizantes, que podem ser utilizados como combustíveis e na 
agricultura. 

b. Não utilizam micro-organismos para decompor os compostos orgânicos. 
c. Absorvem o gás carbônico do ar, e minimizam os efeitos do aquecimento global. 
d. Realizam a combustão da matéria orgânica, assim como nos incineradores. 

 
25. A construção de estradas, pastagens, condomínios e áreas de plantio podem causar a fragmentação 

de habitats. Isso pode: 
 

a. Aumentar a biodiversidade local devido ao aumento na taxa de natalidade das espécies. 
b. Aumentar a variabilidade genética das espécies sobreviventes. 
c. Induzir a ocorrência de mutações gênicas nas espécies sobreviventes. 
d. Dividir a população em pequenos grupos e aumentar a chance de endogamia. 

 
Utilize o texto para responder as questões 8 e 9. 
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Consta que, no sudoeste de Minas Gerais, um único agente embarcou mais de 20 mil 
orquídeas de uma única espécie, a Oncidium varicosum rogersii. Eventualmente, todas as orquídeas 
de uma dada localidade podem ser removidas. (...) Moradores locais entravam alegremente com seus 
machados, abatendo árvores até que as orquídeas se tornarem tão raras que não valiam mais o tempo 
do agente. 
(W. Dean. A terra e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira, São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
Adaptado). 

 
26. Considerando as palavras destacadas em itálico, pode-se afirmar que: 
 

a. Referem-se ao nome científico da orquídea, no qual o primeiro nome corresponde ao gênero e 
ao segundo a subgênero. 

b. As duas primeiras referem-se a espécie, e a terceira refere-se a subespécie da orquídea. 
c. Referem-se ao nome científico que é reconhecido exclusivamente nos países que fala 

português. 
d. O primeiro nome jamais pode ser utilizado para designar outras espécies de orquídea. 

 
27. A partir do texto e os conhecimentos sobre o assunto pode-se concluir que: 
 

a. A extinção das espécies raras não traria consequências para a flora brasileira, principalmente 
se elas forem epífitas. 

b. A retirada das orquídeas da floresta foi cuidadosa e isso não afetou outros seres existentes na 
Mata Atlântica. 

c. Houve um risco de extinção da espécie; e caso isso tivesse ocorrido haveria uma redução na 
biodiversidade local. 

d. Caso a espécie ficasse muito reduzida, seria possível cruzá-la com outras espécies para evitar 
sua extinção. 

 
28. O filme Colegas é uma comédia que trata de forma poética a vida diante dos olhos de três 

personagens com síndrome de Down. Uma pessoa que apresente essa síndrome: 
 

a. Herdou o cromossomo extranumerário exclusivamente do pai. 
b. Herdou um cromossomo X a mais da mãe. 
c. Possui três cromossomos 21 no seu cariótipo. 
d. Possui um cromossomo 21 a menos no seu cariótipo. 

 
29. Os vírus são seres muito simples, formados basicamente por uma cápsula protéica a envolver o 

material genético que, dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA ou os dois juntos 
(citomegalovirus). Assinale a alternativa correta:  

 
a. Possuem genes para os três tipos de RNA (ribossômico, mensageiro e transportador), pois 

utilizam apenas aminoácidos e energia das células hospedeiras.  
b. Possuem genes apenas para RNA ribossômico e para RNA mensageiro, pois utilizam RNA 

transportador da célula hospedeira.  
c. Possuem genes apenas para RNA mensageiro e para RNA transportador, pois utilizam 

ribossomos da célula hospedeira.  
d. Possuem genes apenas para RNA mensageiro, pois utilizam ribossomos e RNA transportador 

da célula hospedeira.  
 
30. Os itens a seguir contêm afirmações sobre conceitos de cadeias e teias alimentares.   
 

O conceito de cadeia alimentar é didático, uma vez que nos ecossistemas tropicais não existem 
cadeias alimentares lineares, existindo certamente as teias alimentares. 
Em uma teia alimentar marinha, o nível trófico correspondente ao ocupado pelas plantas em um 
ecossistema terrestre é ocupado pelas algas do zooplâncton.  
Na natureza, a energia flui unidirecionalmente, enquanto que a matéria comporta-se de maneira 
cíclica.  
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Assinale a alternativa que corresponde a(s) afirmação(ões) correta(s):  

 
a. Apenas item I.  
b. Itens I e II. 
c. Itens II e III.  
d. Itens I e III. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
1  3  5  7  9  16  

2  4  6  8  10  17  

11  12  13  14  15  18  

19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  
 


