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Texto para as questões de 01 a 15. 

O que uma menina de 9 anos tem a nos ensinar 

sobre propósito? 

Encontrar um propósito através do qual se consiga 

deixar sua marca no mundo ou um sentido para aquilo 

que se faz todos os dias tornou-se um fenômeno. 

 Em uma das despretensiosas conversas que tive com 

a Isadora, minha filha de 9 anos, ela soltou, como quem 

não quer nada: “Sabia que todo mundo quer ser 

lembrado?”. Sem entender muito bem como ela tinha 

chegado a essa conclusão, pedi-lhe para que me 

contasse um pouco mais sobre essa sua observação. 

 “Quando eu crescer, quero abrir um café. Acho triste 

passar pelo mundo sem deixar alguma coisa para as 

pessoas lembrarem da gente”. Mesmo sem saber ao 

certo de onde veio essa inspiração repentina, confesso 

que meu lado mãe-fã-número-um ficou super 

orgulhoso. 

 Indo além das paredes do meu apartamento, 

encontrar um propósito, através do qual se consiga, de 

fato, deixar sua marca no mundo – como sonha a 

Isadora –, ou ainda, conseguir um sentido para aquilo 

que se faz todos os dias, tornou-se um fenômeno que 

une de tech-nerds do Vale do Silício a profissionais dos 

mais variados cargos e salários pelo Brasil e o mundo. 

Obviamente, isso só é possível quando a base da 

Pirâmide de Maslow (lembra dela?) está muito bem 

estabelecida. 

 Nos EUA, existe até um nome para esse movimento: 

“The Great Resignation” ou “A Grande Demissão”. 

Segundo o U.S. Department of Labor, só no último mês 

de fevereiro, 4,4 milhões de americanos deixaram seus 

empregos formais. Os motivos para esses números vão 

do desejo de fazer mudanças drásticas na carreira à 

necessidade de largar a profissão para cuidar de crianças 

ou parentes idosos. Além de sintomas típicos dos 

tempos atuais, como o burnout e o sentimento de 

abismo existente entre o que as pessoas acreditam e os 

valores do seu empregador. 

 Os números não afirmam, categoricamente, qual é o 

principal fator para essa debandada de trabalhadores, 

mas uma coisa é certa: para milhões de pessoas ao redor 

do mundo, a pandemia veio para rever suas prioridades. 

A remuneração deixa de ser o fator decisivo para a 

permanência em um emprego, ganhando relevância 

questões que, há poucos anos, ficavam em segundo 

plano, como modelos híbridos e flexíveis de trabalho, 

tempo gasto em deslocamentos, equilíbrio maior entre 

vida pessoal x trabalho, e até mesmo afinidade com o 

propósito da empresa. 

 Para Ariana Huffington: “A Grande Demissão na 

verdade é uma Grande Reavaliação. O que as pessoas 

estão abandonando é uma cultura de esgotamento e uma 

definição quebrada de sucesso. Ao deixar seus 

empregos, as pessoas estão afirmando seu desejo por 

uma maneira diferente de trabalhar e viver”. 

 Conheci uma dessas histórias de perto, em um dos 

encontros mensais que organizo na empresa em que 

atuo como CEO. A ideia dos bate-papos é trazer novos 

repertórios para dentro da nossa rotina de trabalho, com 

convidados que, à primeira vista, não têm nada a ver 

com o nosso “core-business”, mas que ajudam 

imensamente a furar a bolha em que vivemos. 

 Um desses convidados foi uma enfermeira. Uma 

mulher muito culta, expansiva e encantadora que, no 

alto dos seus 30 anos, decidiu dar uma guinada em sua 

vida. Depois de um período sabático pela América 

Latina, decidiu abandonar uma carreira bem-sucedida 

na área do entretenimento e estudar enfermagem. Uma 

profissão com menos perspectivas financeiras, mas 

completamente alinhada com o seu chamado. 

 “Para alguns, hospital significa morte. Para mim, é 

sinônimo de vida”. Essa foi uma das frases ditas por ela 

que mais me impactou em seu depoimento, e que, por 

semanas, me fez refletir sobre sua história de coragem e 

seu olhar transformador. 

 Mas não espere respostas certas nos momentos 

certos. Cada um tem seu tempo e suas formas de 

encontrá-las. Sabemos tão pouco sobre nós. Por isso, 

investir seu tempo (que também é dinheiro) em coisas 

que ninguém pode tirar de você, como 

autoconhecimento, é a decisão mais sábia que você 

pode tomar. É um processo transformador, que envolve 

desconforto, mas que vai te colocar numa posição de 

maior controle das suas emoções. 

 Não passe uma vida inteira esperando algo que 

ninguém jamais poderá lhe oferecer. 

 E, se eu pudesse dar mais uma dica, seria: assim 

como no mercado financeiro, nunca invista todo seu 

patrimônio em só um ativo. Não fique esperando que o 

trabalho supra todas as suas necessidades. Encontre um 

hobby. Dedique-se a um trabalho voluntário. Seja 

mentor de um jovem aprendiz. Ou, então, coloque no 

papel um plano para daqui a 2 anos e persiga-o 

incansavelmente. 

 Talvez “A Grande Demissão” seja um movimento 

coletivo de pessoas querendo encontrar seu verdadeiro 

propósito aqui na Terra. Ou, talvez, uma oportunidade 

para que consigam usar suas histórias para dar sentido 

às próprias vidas. Mas também pode ser apenas o 

reflexo de dois anos trancados em casa, e o desejo por 

uma mudança, seja ela qual for. 

 Na animação da Pixar “Viva – A Vida é uma Festa”, 

de que aliás, a Isadora é fã, é contada a história do “Dia 

de Los Muertos”, típica tradição mexicana de 

celebração aos que se foram. Diz-se que, após a morte 

de uma pessoa, ela vai para o mundo dos mortos e 

permanece lá apenas enquanto os vivos ainda se 

lembrarem dela. Quando for esquecida, aí, sim, será seu 

verdadeiro fim. 

 Não posso afirmar que veio daí a inspiração para a 

reflexão inicial da Isa, mas a conversa, que começou 

com uma questão existencial, terminou com: “Mamãe, 

qual é o sentido da vida?”. Dei a última mordida no pão 

de queijo e respondi: “Isa, que tal fazermos um 

brigadeiro?” 
Luciana Rodrigues é CEO da Grey Brasil, conselheira do board da 

Junior Achievement, membro do conselho da Iniciativa Empresarial 

LÍNGUA PORTUGUESA 



pela Igualdade Racial e do comitê estratégico de presidentes da 

Amcham.  

Vocabulário: tech-nerds: estudiosos de tecnologia. CEO: diretor 

executivo. core-business: negócios principais. burnout: síndrome de 

esgotamento mental no trabalho. hobby: passatempo, atividade para 

lazer. 

RODRIGUES, Luciana. O que uma menina de 9 anos tem a nos 

ensinar sobre propósito? Forbes Brasil, Colunas.  

 

01) Qual das expressões a seguir representa mais 

precisamente o tema do texto de Luciana Rodrigues? 

a) Crises existenciais em debate. 

b) Objetivos de carreira e de vida. 

c) Conversas entre pais e filhos. 

d) “A Grande Demissão” em detalhes. 

e) Efeitos das animações nas crianças. 

____________________________________________ 

 

02) Por “uma das despretensiosas conversas” (1º 

parágrafo), entende-se que a autora 

a) fazia reflexões sobre a vida com sua filha. 

b) lamentava sobre o tédio da sua filha. 

c) conversava trivialidades com sua filha. 

d) salientava a postura ética de sua filha. 

e) elogiava os dotes culinários de sua filha. 

____________________________________________ 

 

03) No sexto parágrafo, a autora menciona uma fala de 

Ariana Huffington em que há a expressão “definição 

quebrada de sucesso”. Tal expressão quer dizer 

a) sucesso profissional que preza pela quebra de 

expectativas do empregador a todo momento. 

b) sucesso pessoal cujos esforços se espalham para o 

ambiente profissional, quebrando os limites entre as 

áreas. 

c) sucesso escolar e acadêmico que não leva em 

consideração os desejos profissionais reais do 

estudante. 

d) sucesso profissional que não leva em consideração 

eventuais prejuízos à vida do trabalhador. 

e) sucesso pessoal que preza pela quebra das 

expectativas dos familiares em relação ao papel do 

indivíduo na empresa. 

____________________________________________ 

04) Analise a ilustração a seguir, a qual diz respeito à 

chamada Pirâmide de Maslow (ou Teoria da Hierarquia 

das Necessidades Humanas). 

 
“[...] Essa teoria apresenta de forma simples, porém 

muito verdadeira, que há uma divisão hierárquica nas 

necessidades do ser humano. [...]” 
GOLDACKER, Fabiano. Por que a Pirâmide de Maslow é tão atual? 

LinkedIn, 

Após observar a ilustração apresentada, torna-se 

possível afirmar que a autora citou essa hierarquia em 

seu texto (3º parágrafo), pois 

a) os propósitos profissionais da base da pirâmide não 

têm valor se os valores hierárquicos superiores de 

Maslow não forem alcançados primeiro. 

b) não é possível que o profissional alcance as 

necessidades de autorrealização e de autoestima se ele 

não se dedicar o suficiente para suprir suas necessidades 

sociais. 

c) o trabalho com propósitos relacionados ao topo da 

hierarquia de Maslow só é possível se o indivíduo não 

depende do trabalho unicamente para suprir as 

necessidades da base da pirâmide. 

d) não é possível que o indivíduo alcance as 

necessidades básicas no trabalho se ele não se esforçar 

o suficiente para se autorrealizar e para elevar a 

autoestima em relação às necessidades sociais. 

e) o trabalho com propósitos relacionados à base da 

pirâmide de Maslow só é possível se o indivíduo não 

depende do trabalho unicamente para suprir as 

necessidades do topo da hierarquia. 

____________________________________________ 

 

05) O movimento denominado “A Grande Demissão”, 

segundo o que foi citado pela autora, diz respeito  

a) à mudança de profissão requisitada por muitas 

pessoas que desejam cuidar mais de seus parentes. 

b) à mudança de profissão a que muitas pessoas 

procedem visando a uma maior dedicação a atividades 

de lazer. 

c) à demissão requisitada pelas pessoas que querem 

mudar algum aspecto na vida profissional e/ou pessoal. 

d) à mudança de profissão a que muitas pessoas 

procedem devido à incompatibilidade de horários. 

e) à demissão em massa de profissionais que não têm 

disponibilidade total para as grandes empresas. 

____________________________________________ 

06) No oitavo parágrafo do texto, a autora menciona o 

caso de uma mulher que resolveu “dar uma guinada em 

sua vida”. Conforme se percebe nesse parágrafo, o 

termo “guinada” quer dizer 

a) prejuízos no comportamento pessoal em razão do 

lado profissional. 

b) mudança de vida profissional que preza pela 

autonomia. 

c) mudança de comportamento profissional em 

benefício do cliente. 

d) alteração na vida pessoal em prol do cuidado com 

pacientes. 

e) mudança radical de estilo de vida e/ou de profissão. 

____________________________________________ 

07) Segundo o texto, investir no autoconhecimento é 

uma decisão sábia (10º parágrafo) porque é algo que 

a) permanece eternamente com a pessoa que nele 

investiu. 

b) auxilia o indivíduo a se manter mentalmente 

saudável. 

c) permite ao ser humano saber mais sobre a profissão 

dos sonhos. 



d) transfere ao indivíduo a responsabilidade de seus 

atos. 

e) permite às pessoas serem mais empáticas com o 

próximo. 

____________________________________________ 

08) No fragmento “A ideia dos bate-papos é trazer 

novos repertórios para dentro da nossa rotina de 

trabalho, com convidados que, à primeira vista, não têm 

nada a ver com o nosso ‘core-business’, mas que ajudam 

imensamente a furar a bolha em que vivemos.” (7º 

parágrafo), a expressão em destaque   

a) é denotativa, pois diz respeito ao local físico em que 

a autora vive. 

b) é conotativa, visto que trata da descrição de um 

espaço físico em que há a convivência de trabalhadores. 

c) é denotativa, uma vez que caracteriza o espaço 

abstrato em que os funcionários da empresa convivem.  

d) é conotativa, pois diz respeito ao modo limitado de 

viver e de trabalhar dos colaboradores da empresa. 

e) é denotativa, visto que trata da descrição de um 

espaço físico em que os diretores da empresa se reúnem. 

____________________________________________ 

09) No trecho “Em uma das despretensiosas conversas 

que tive com a Isadora, minha filha de 9 anos, ela soltou, 

como quem não quer nada: ‘Sabia que todo mundo quer 

ser lembrado?’.” (1º parágrafo), as vírgulas foram 

usadas para isolar a estrutura sublinhada porque ela é  

a) um vocativo. 

b) um advérbio extenso deslocado. 

c) um termo em elipse. 

d) um termo em uma enumeração. 

e) um aposto explicativo. 

____________________________________________ 

10) No 12º parágrafo do texto, devido ao tópico tratado 

pela autora, há o predomínio de um modo verbal. Esse 

modo é o  

a) indicativo. 

b) subjuntivo. 

c) imperativo. 

d) infinitivo. 

e) gerundivo. 

____________________________________________ 

11) Analise as proposições a seguir, cuja temática é o 

uso das aspas no texto de Luciana Rodrigues. 

I. No 1º, no 2º, no 9º e no último parágrafo, as aspas 

foram utilizadas para sinalizar falas em discurso 

indireto. 

II. No 7º parágrafo, as aspas foram inseridas para marcar 

um estrangeirismo dentro do texto. 

III. No penúltimo parágrafo, as aspas foram empregadas 

para sinalizar títulos dados a uma produção artística e a 

uma festa popular. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas a I. 

b) apenas a II. 

c) apenas a III. 

d) a II e a III. 

e) a I, a II e a III. 

____________________________________________ 

 

12) Em “Obviamente, isso só é possível quando a base 

da Pirâmide de Maslow (lembra dela?) está muito bem 

estabelecida.” 3º§, as letras maiúsculas foram 

empregadas, respectivamente, para indicar  

a) dois substantivos próprios. 

b) uma palavra que inicia uma sentença e uma expressão 

substantiva própria. 

c) duas palavras que iniciam sentenças. 

d) um substantivo próprio e uma palavra que inicia uma 

sentença. 

e) um substantivo comum e uma expressão substantiva 

própria. 

____________________________________________ 

13) No trecho “A ideia dos bate-papos é trazer novos 

repertórios para dentro da nossa rotina de trabalho [...]”, 

o plural do substantivo composto assinalado se justifica 

da forma que ele foi feito, pois 

a) a primeira palavra é um verbo, que não recebe plural 

em –s, e a segunda é um pronome, que apresenta plural 

em –s. 

b) ambas as palavras são verbos, portanto o plural é 

marcado apenas em um deles. 

c) a primeira palavra é um verbo, que não recebe plural 

em –s, e a segunda é um substantivo, que apresenta 

plural em –s. 

d) ambas as palavras são substantivos, portanto o plural 

é marcado em apenas um deles. 

e) a primeira palavra é um advérbio, que não se flexiona, 

e a segunda é um adjetivo, que recebe plural em –s. 

____________________________________________ 

14) Assinale a alternativa em que o conectivo destacado 

exerce, no texto de Luciana Rodrigues, a função 

indicada entre os colchetes. 

a) “[...] investir seu tempo (que também é dinheiro) em 

coisas que ninguém pode tirar de você, como[exemplificação] 

autoconhecimento, é a decisão mais sábia que você 

pode tomar.”  

b) “E, se eu pudesse dar mais uma dica, seria: assim 

como[condição] no mercado financeiro, nunca invista todo 

seu patrimônio em só um ativo.” 

c) “Obviamente, isso só é possível quando[concessão] a 

base da Pirâmide de Maslow (lembra dela?) está muito 

bem estabelecida.” 

d) “Talvez ‘A Grande Demissão’ seja um movimento 

coletivo de pessoas querendo encontrar seu verdadeiro 

propósito aqui na Terra. Ou[exclusão], talvez, uma 

oportunidade para que consigam usar suas histórias para 

dar sentido às próprias vidas.” 

e) “Mesmo[igualdade] sem saber ao certo de onde veio essa 

inspiração repentina, confesso que meu lado mãe-fã-

número-um ficou super orgulhoso.” 
____________________________________________________________ 

15) A palavra “mãe-fã-número-um” 2º §, foi criada pela 

autora a partir do processo de formação de palavras 

denominado 

a) derivação parassintética. 

b) derivação regressiva. 

c) derivação imprópria. 

d) composição por aglutinação. 

e) composição por justaposição 

____________________________________________ 



 

 

 

16) Com base na Lei e Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996), sobre o Ensino Fundamental, julgue os 

itens a seguir: 

I.O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 

(nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 

7 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 

básica do cidadão.  

II.No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto 

ano, será ofertada a língua espanhola.  

III.O currículo do ensino fundamental incluirá, 

obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 

crianças e dos adolescentes.   

IV.A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo 

menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, 

sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. 

Está CORRETO apenas: 

a) I, II e IV. 

b) II, III e IV. 

c) I e III. 

d) III e IV. 

e) II e IV. 

____________________________________________ 

17) Assinale a opção que completa CORRETAMENTE 

as lacunas do texto abaixo. 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996), a educação, dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de 

________________e nos ideais de 

__________________, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1996). 

a) liberdade e solidariedade humana. 

b) democracia e soberania nacional. 

c) liberdade e soberania nacional. 

d) democracia e solidariedade humana. 

e) soberania e solidariedade humana. 

____________________________________________ 

18) Analise a afirmação. 

“A teoria de aprendizagem interacionista busca 

conciliar as ideias das concepções inatista e empirista. 

Portanto, os interacionistas apoiam-se na ideia de 

interação do organismo e meio compreendendo a 

aquisição do conhecimento como um processo 

construído gradativamente ao longo da vida, no qual, o 

aluno exerce papel ativo na construção do seu 

conhecimento.” 

A afirmação acima está: 

a) Totalmente correta. 

b) Totalmente incorreta. 

c) Parcialmente correta, tendo em vista que os 

interacionistas não discordam dos inatistas quanto ao 

papel do ambiente. 

d) Parcialmente incorreta, já que o organismo e o meio 

não exercem ação recíproca 

____________________________________________ 

19) Analise as afirmativas: 

I. É importante que as instituições de ensino incluam em 

seu planejamento um espaço para formação continuada 

de seus docentes, pois, é preciso repensar as práticas de 

ensino, pois são fundamentais no processo de ensino-

aprendizagem.  

II. Estudos comprovam que as atuais avaliações 

educacionais não necessitam de inovação e 

aprimoramento, porque não é possível promover 

discussões e problematizações das realidades que 

envolvem o cotidiano das salas de aula.  

III. É fundamental que o professor tenha a oportunidade de 

desvelar as concepções que embasam suas práticas, 

refletir sobre sua metodologia de ensino, e não apenas 

repetir as experiências que teve como discente, com 

vistas a aprendizagem dos alunos.  

IV. Assim, o ato de avaliar não pode ser resumido a exames 

e provas a fim de classificar os alunos, mesmo que essa 

prática seja utilizada como mecanismo de reprodução 

do modelo vigente. 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) I, III e IV. 

d) II e III. 

e) III e IV. 

____________________________________________ 

20)  

  
A figura acima provoca uma reflexão sobre: 

a) O modelo educacional que tem o aluno como sujeito 

passivo. 

b) O uso e o desenvolvimento da habilidade da escuta. 

c) A importância da linguagem oral.  

d) O desenvolvimento da aprendizagem. 

e) A importância da escuta. 

___________________________________________ 

 

 

 

 

21) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras 

e em seguida assinale a alternativa correta: 

 

I.As acumulações naturais ou artificiais de água com 

superfície inferior a 1(um) hectare serão, agora, 

dispensadas de possuírem faixa de preservação 

permanente em seu entorno. Diversas lagoas marginais 

aos rios, de importância como berçário para diversas 

espécies, encontram-se nessa situação.  

II.Nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada, 

exclusivamente, a continuidade das atividades 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 



agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em 

áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. 

III.Com o advento da Lei Federal nº 12.651/12 passou a ser 

considerados sinônimos, nascente e olho d'água, que 

pelo Código Florestal anterior eram conceitos distintos. 

 

a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

b) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

d) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

e) As afirmações I, II e III são falsas. 

 

____________________________________________ 

 

22) O licenciamento e a revisão de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras, são um dos 

instrumentos: 

 

a) Da Política agrícola brasileira. 

b) Do Código Florestal. 

c) Do Programa Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural. 

d) Do Tratado relacionado ao uso e supressão da Mata 

Atlântica. 

e) Da Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

____________________________________________ 

 

23) O método de nucleação para recuperação em 

matas ciliares, consiste em:  

 

a) Plantio de todos os indivíduos florestais, em 

espaçamento uniforme por toda a área a ser recuperada. 

b) Condução das condições ambientais para que a 

floresta regenere por si só. 

c) Combinação de elementos, tanto do meio biótico 

quanto do físico, que visa proporcionar condições de 

nichos de regeneração e melhoria da conectividade da 

paisagem, atuando como base para favorecer a sucessão 

ecológica. 

d) Plantio de alguns indivíduos florestais para aumentar 

a diversidade das espécies pré-existente 

e) Sistemas de uso e ocupação do solo em que plantas 

lenhosas perenes são manejadas em associação com 

plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas 

agrícolas, forrageiras e/ou em integração com animais. 

 

____________________________________________ 

 

24) Associe os itens da coluna da esquerda a seus 

respectivos conceitos descritos na coluna da direita, em 

seguida marque a alternativa que possui a sequência 

correta: 

 

 

1. Aspecto 

Ambiental                                    
 

(  ) Matéria ou energia que pode ser 

medida e para os quais podem-se 

estabelecer padrões. 

2. Impacto 

Ambiental                                     

 

( ) Elemento das atividades, 

produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com 

o meio ambiente. 

3. Poluição                      

 

(  ) Qualquer modificação do meio 

ambiente                                                que 

resulte das atividades, produtos ou 

serviços de uma organização. 

 

 

a) 3, 2, 1 

b) 1, 2, 3  

c) 2, 1, 3 

d) 3, 1, 2 

e) 1, 3, 2 

 

____________________________________________ 

 

25) Relacione as regiões de uma raiz de 

angiosperma da primeira coluna com as suas respectivas 

funções na segunda coluna: 

1ª Coluna 

1 – Região suberosa 

2 - Região de distensão 

3 - Região meristemática 

4 - Região pilífera 

2ª Coluna 

( 4 ) Absorção de água e de sais minerais. 

( 3 ) Multiplicação celular. 

( 1 ) Formação de raízes secundárias. 

( 2) Alongamento celular. 

A sequência correta é:  

a) 3, 2, 1 e 4.  

b) 2, 3, 1 e 4.     

c) 4, 3, 1 e 2.     

d) 4, 1, 2 e 3.  

e) 4, 3, 2 e 1.     

____________________________________________ 

 

26) O grande sucesso das plantas fanerogâmicas 

(gimnospermas e angiospermas) pode ser atribuído, 

dentre outras, a duas importantes adaptações desses 

organismos ao ambiente terrestre, que consistem em: 

 

a) Independência da água para reprodução e 

propagação por meio de frutos. 

b) Independência da água para reprodução e 

propagação por meio de sementes. 

c) Propagação por meio de frutos e por meio de 

sementes. 

d) Reprodução por meio de esporos e propagação por 

meio de sementes. 

e) Reprodução por meio de gametas e por meio de 

esporos. 

____________________________________________ 

 

27) As sementes apresentam basicamente uma 

estrutura única que participa da disseminação, proteção 

e reprodução das espécies. Sobre a semente, podemos 

dizer que trata-se do(a): 



 

a) Endosperma desenvolvido e fecundado. 

b) Flor desenvolvida e fecundada. 

c) Grão de pólen desenvolvido e fecundado. 

d) Ovário desenvolvido e fecundado. 

e) Óvulo desenvolvido e fecundado. 

 

____________________________________________ 

 

28) Analise as seguintes afirmativas: 

 

I - As células crivadas e elementos do tubo crivado são 

as células condutoras do floema, que apresentam 

pequenos poros denominados de crivos. 

 

II - O transporte de água e sais no corpo da planta é mais 

bem explicado pela teoria de coesão e tensão, que 

sugere que as moléculas de água estão ligadas pela 

coesão molecular e que elas são puxadas para as partes 

superiores graças a processos de evaporação. 

 

III - O xilema é um tecido complexo que é responsável 

pelo transporte de seiva elaborada. Esse tecido é 

formado por células denominadas de traqueides e 

elementos de vaso. 

 

IV - O xilema e o floema são os dois órgãos de condução 

existentes no vegetal. 

 

V - O transporte de seiva bruta pode ser explicado pela 

teoria de coesão-tensão. Segundo essa teoria, a água 

entra pelo corpo da planta e é levada via xilema graças 

à força criada pela transpiração. 

 

Estão corretas as seguintes afirmativas  

 

a) I, II e V. 

b) I, II e IV. 

c) I, III e V.   

d) II, III, e V. 

e) II, III, IV e V.   

____________________________________________ 

 

29)     Analise as seguintes afirmativas como 

verdadeira (V) ou falsa (F):   

 

(   ) A maior vantagem da compostagem é a 

transformação de materiais não biodegradáveis em 

compostos úteis como fertilizantes. 

(   ) Para que um aterro sanitário possa ser eficiente por 

muitos anos, periodicamente, deve ser feita a 

incineração dos resíduos orgânicos e inorgânicos. 

(   )  Uma alternativa eficaz para tratar o problema do 

lixo urbano envolve a redução da utilização de produtos 

descartáveis. 

(  ) Os lixões são depósitos de lixo a céu aberto que 

contribuem para poluição do solo e contaminação das 

águas. 

A sequência correta é: 

a) F, F, F e V.  

b) F, F, V e V.  

c) F, V, V e F.    

d) V, F, F e V.   

e) V, V, F e F.  

____________________________________________ 

 

30) A poluição atmosférica é um problema grave 

que afeta todo o planeta e causa danos ambientais e à 

nossa saúde. Entre os maiores poluidores, destacam-se 

os carros e as indústrias, que lançam uma série de 

produtos tóxicos no ar.  Analise as alternativas a seguir 

e marque aquela que NÃO representa uma forma de 

diminuir a poluição atmosférica. 

 

a) Diminuir o uso de veículos automotores.       

b) Monitorar áreas que correm risco de incêndio.  

c) Não realizar queimadas.  

d) Promover o reflorestamento.   

e) Reduzir o transporte coletivo.   

____________________________________________ 

 

31) O Brasil é privilegiado quando se trata de recursos 

hídricos, pelo menos na macrovisão de posse. No 

entanto, possuir 12% dos recursos hídricos do planeta 

não o livra de áreas com falta de água. Muitas cidades 

não conseguem se desenvolver justamente por esse 

motivo. Considerando a riqueza dos recursos hídricos 

brasileiros, uma grave crise de água em nosso país 

poderia ser motivada por 

 

a) Ausência de reservas de águas subterrâneas.      

b) Degradação dos mananciais e desperdício no 

consumo.  

c) Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. 

d) Falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. 

e) Reduzida área de solos agricultáveis. 

____________________________________________ 

 

32) As mudanças climáticas globais e a poluição 

atmosférica local são duas questões ambientais de 

grande relevância. Esses fenômenos estão interligados, 

uma vez que possuem fontes comuns e interagem na 

atmosfera de diversas formas. Esse problema traz 

diversas consequências negativas para o meio ambiente, 

da qual se destaca: 

 

a) Aumento da temperatura do globo terrestre.  

b) Aumento da urbanização.       

c) Crescimento da industrialização.  

d) Diminuição dos gases de efeito estufa.  

e) Diminuição dos níveis dos oceanos. 

____________________________________________ 

 

33) Analise a seguinte imagem que mostra uma 

planta em processo de gutação:   



 

Fonte: imagens Google 

 

Analise as alternativas a seguir e marque aquela que 

NÃO indica uma condição propícia para a gutação. 

 

a) Alta umidade relativa do ar.    

b) Altas taxas de transpiração.   

c) Área com boa irrigação.  

d) Grande quantidade de chuvas.   

e) Pequeno porte da planta.   

____________________________________________ 

 

34)  O aquecimento global é o processo de mudança 

da temperatura média global da atmosfera e dos 

oceanos. O acúmulo de altas concentrações de gases de 

efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo 

Sol e o prende na superfície terrestre, aumentando a 

temperatura média da Terra e afetando a biodiversidade 

de diferentes formas. Sobre o aquecimento global, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Anfíbios são amplamente afetados pelo aquecimento 

global, pois necessitam de ambientes aquáticos para sua 

sobrevivência e reprodução. 

b) Muitas espécies podem entrar em extinção em 

decorrência do aquecimento global.   

c) O aquecimento global pode desencadear um 

aumento de epidemias no planeta, uma vez que 

ambientes quentes favorecem a multiplicação de vários 

vetores, como o Aedes aegypti. 

d) O urso polar é um grande símbolo na luta contra o 

aquecimento global, em decorrência do aumento 

exagerado de indivíduos, causado pelo aumento de 

alimentos disponíveis no oceano, fato que leva à 

competição. 

e) Secas e chuvas inesperadas podem afetar a 

reprodução de uma série de espécies de plantas. 

 

____________________________________________ 

 

35) Os atuais problemas ambientais brasileiros estão 

bastante relacionados com o desenvolvimento da 

agropecuária, o extrativismo vegetal e a falta de 

infraestrutura das cidades. Sobre os problemas 

ambientais brasileiros, marque a alternativa incorreta: 

 

a) As queimadas são prejudiciais, estando relacionadas, 

por exemplo, com a morte de micro-organismos 

presentes no solo. 

b) As queimadas são um problema recorrente no Brasil, 

estando, muitas vezes, relacionadas com a limpeza de 

áreas para renovar-se pastagens. 

c) O assoreamento destrói o habitat aquáticos, o que 

não afeta os seres humanos. 

d) O assoreamento ocorre como consequência do 

acúmulo de sedimentos em ambientes aquáticos 

e) O desmatamento está relacionado com outro 

problema ambiental brasileiro: o assoreamento de rios. 

____________________________________________ 

 

36) “Mais de cinco anos se passaram desde o 

rompimento da barragem do Fundão, pertencente à 

Samarco Mineração, no município mineiro de Mariana, 

porém os cerca de 10 milhões de metros cúbicos rejeitos 

de minérios, liberados pelo acidente, ainda jazem no 

fundo do reservatório da usina Hidrelétrica Risoleta 

Neves, mais conhecida como Candonga. Localizada no 

rio Doce, na divisa entre os municípios de Rio Doce e 

Santa Cruz do Escalvado, em Minas Gerais, ela está 

inoperante desde então. E sem previsão para voltar a 

funcionar.” 

O Eco 

Os rejeitos do rompimento da barragem de Fundão 

atingiram o Rio Doce, causando grande destruição 

ambiental e afetando diretamente a vida dos pescadores 

da região. Muitos peixes morreram após o acidente, 

principalmente, em virtude do(a): 

a) Aumento de nutrientes na água. 

b) Chegada de novas espécies invasoras. 

c) Dificuldade de captar oxigênio. 

d) Morte de algas. 

e) Processo de eutrofização. 

____________________________________________ 

 

37) Uma das formas de contaminação e poluição do 

solo é dada através do acúmulo de lixo sólido. São 

problemas relacionados pela deposição de lixo sólido, 

EXCETO: 

a) Aumento de microrganismos patogênicos.  

b) Aumento de vetores de doenças.  

c) Chuva ácida.  

d) Contaminação de lençóis freáticos.  

e) Morte de plantas.  

____________________________________________ 

 

38) Sobre o grupo de poluentes que servem como 

indicadores da qualidade do ar, relacione a primeira 

coluna de acordo com a segunda: 

 

1 - Material Particulado (MP) 

2 - Dióxido de Enxofre (SO2) 

3 - Monóxido de Carbono (CO) 

4 - Oxidantes Fotoquímicos, como o Ozônio (O3) 

5 - Condições Meteorológicas 

 



(   ) Alguns dos parâmetros que favorecem altos índices 

de poluição são: alta porcentagem de calmaria, ventos 

fracos e inversões térmicas a baixa altitude. 

(    ) Conjunto de poluentes constituídos de poeiras, 

fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se 

mantém suspenso na atmosfera por causa de seu 

pequeno tamanho. As principais fontes de emissão são: 

veículos automotores, processos industriais, queima de 

biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros. 

(   ) É um gás incolor e inodoro que resulta da queima 

incompleta de combustíveis de origem orgânica 

(combustíveis fósseis, biomassa etc.). Em geral é 

encontrado em maiores concentrações nas cidades, 

emitido principalmente por veículos automotores. 

(   ) Denominação que se dá à mistura de poluentes 

secundários formados por reações entre os óxidos de 

nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na presença 

de luz solar, sendo estes últimos liberados na queima 

incompleta e evaporação de combustíveis e solventes. 

(   ) Resulta principalmente da queima de combustíveis 

como óleo diesel, óleo combustível industrial e 

gasolina. É um dos principais formadores da chuva 

ácida. 

A sequência correta é: 

a) 4, 3, 2, 1 e 5.  

b) 5, 3, 2, 4 e 1.  

c) 5, 1, 3, 4 e 2.  

d) 1, 3, 5, 4 e 2. 

e) 3, 2, 1, 5 e 4. 

____________________________________________ 

 

39) O coronavírus (COVID-19) é uma doença 

infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2 que vem 

acometendo a população mundial nos últimos anos. 

Para evitar a propagação do vírus é recomentado o uso 

de álcool e a lavagem das mãos com sabão. O uso destas 

medidas de prevenção afeta diretamente qual estrutura 

do vírus? 

a) Ácidos nucleicos.  

b) Capsídeo.  

c) Envelope.  

d) Nucleocapsídio.  

e) RNA.  

 

____________________________________________ 

 

 

40) Tanto briófitas quanto pteridófitas podem ser 

encontradas em abundância em regiões que se 

caracterizam por alto teor de umidade, como as matas. 

Em ambientes secos, porém, a presença de briófitas 

torna-se rara, enquanto a de pteridófitas é mais 

frequente. 

A presença de pteridófitas também em ambientes secos 

pode ser explicada por todos os seguintes fatores, 

EXCETO: 

 

a) Esporófito mais desenvolvido do que o gametófito. 

b) Existência de sistema de transporte de água e seiva. 

c) Independência da água para a fecundação. 

d) Presença de folhas com cutículas. 

e) Presença de raízes verdadeiras. 

 

 

 


