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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O liberalismo é uma importante teoria política 

e econômica que exprime os anseios da 

burguesia. Surge em oposição ao absolutismo 

dos reis e à teoria econômica do 

mercantilismo, defendendo os direitos da 

iniciativa privada e restringindo o mais 

possível as atribuições do Estado. Locke foi o 

primeiro teórico liberal.  

Presenciou na Inglaterra as lutas pela 

deposição dos Stuarts, tendo se refugiado na 

Holanda por razões políticas. De lá regressa 

quando, vitoriosa a Revolução de 1688, 

Guilherme de Orange é chamado para 

consolidar a nova monarquia parlamentar 

inglesa. (Maria Lúcia de Arruda Aranha in 

História da Educação).  

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto da autora, pode-se 

afirmar que John Locke: 

(A) tinha admiração e respeito pelo 

absolutismo monárquico, em especial o inglês 

e o francês.  

(B) não sofreu qualquer tipo de perseguição 

política, até porque a monarquia inglesa se 

caracterizava pelo pacifismo. 

(C) entendia que as atribuições do Estado 

deveriam ser reduzidas.  

(D) foi o preceptor de importantes teóricos 

como Marx, Weber, Engels e Spinoza.  

(E) participou ativamente da deposição dos 

Stuarts, tendo sido, inclusive, condenado à 

morte por essa razão.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 

Consoante o texto supracitado, pode-se afirmar 

que os burgueses daquela época eram 

simpáticos ao: 

(A) abolicionismo.  

(B) liberalismo.  

(C) comunismo.  

(D) socialismo.  

(E) teosofismo.  

 

QUESTÃO 03 

A palavra “privada” usada na expressão 

“propriedade privada” pode ser considerada 

sinônima de: 

(A) popular.  

(B) coletiva.  

(C) estatal. 

(D) real. 

(E) particular. 

 

QUESTÃO 04 

As expressões “defendendo” e “restringindo”, 

utilizadas no texto, referem-se a(o): 

(A) gerúndio.  

(B) imperativo.  

(C) pretérito perfeito.  

(D) subjuntivo.  

(E) futuro do pretérito.  

QUESTÃO 05 

A palavra “gentilmente” pertence à classe 

dos(as): 

(A) verbos. 

(B) adjetivos. 

(C) advérbios. 

(D) artigos.  

(E) substantivos.  
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 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa que apresenta o mínimo 

múltiplo comum (MMC) dos números 8 (oito) 

e 6 (seis): 

(A) 34. 

(B) 24. 

(C) 44. 

(D) 14. 

(E) 64. 

 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que apresenta o máximo 

divisor comum (MDC) dos números 24 (vinte 

e quatro), 84 (oitenta e quatro) e 90 (noventa): 

(A) 4. 

(B) 5. 

(C) 6. 

(D) 7. 

(E) 8.  

 

QUESTÃO 08 

Durante um campeonato de futebol realizado 

no ano de 2017, a equipe Luz da Rua teve 26 

vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Diante 

desses dados, qual é a razão do número de 

vitórias para o número total de partidas 

disputadas? 

(A) 3/5. 

(B) 1/3. 

(C) 1/4 

(D) 1/5. 

(E) 1/2. 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

Durante um campeonato de tiro ao alvo, José 

disparou 12 vezes. Sabendo que a razão do 

número de acertos para o total de disparos foi 

de 3/4 (três quartos), quantos disparos José 

acertou? 

(A) 7. 

(B) 10. 

(C) 4. 

(D) 7.  

(E) 9.  

 

QUESTÃO 10 

Durante um curso de Matemática voltado a 

concursos públicos, Pedro faltou 8% do total 

de 75 aulas. Dessa forma, pode-se afirmar que 

Pedro não esteve presente em: 

(A) 4 aulas.  

(B) 5 aulas.  

(C) 6 aulas.  

(D) 7 aulas.  

(E) 8 aulas.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

QUESTÃO 11 

De acordo com o artigo 205 da Constituição 

Federal, a educação básica, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao: 

(A) acesso à formação religiosa laica, 

permitindo a formação de indivíduos mais 

éticos e solidários, e visando uma sociedade 

harmônica.  

(B) acolhimento de todas as crianças e 

adolescentes em situação de efetiva 

vulnerabilidade.  

(C) preparo para o exercício de uma profissão, 

garantindo o acesso aos cursos técnicos 

profissionalizantes.  

(D) cuidado de criança de até 3 (três anos), à 

alfabetização durante a educação infantil e ao 

preparo para o trabalho no ensino médio.  

(E) pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

 

QUESTÃO 12 

O artigo 214 da Constituição Federal dispõe 

sobre o Plano Nacional de Educação, de 

duração decenal, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e o desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades por 

meio de ações integradas dos poderes públicos 

das diferentes esferas federativas que 

conduzam, entre outros, à: 

(A) melhoria da qualidade do ensino.  

(B) formação de professores.  

(C) diminuição do analfabetismo.  

(D) erradicação do trabalho infantil.  

(E) promoção da cidadania.  

 

QUESTÃO 13 

De acordo com o artigo 67 do ECA, ao 

adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é vedado trabalho: 

I – penoso, insalubre e perigoso.  

II – realizado em horários e locais que 

permitam a frequência à escola.  

III – matutino, realizado fora do perímetro 

geográfico da escola frequentada pelo 

adolescente. 

IV – noturno, realizado entre as vinte e duas 

horas de um dia e as cinco horas do dia 

seguinte. 

V – realizado em locais prejudiciais à sua 

formação e ao seu desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social.  

(A) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

(B) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.  

(C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 14 

No que se refere ao Conselho Tutelar, assinale 

a alternativa correta: 

(A) Ao tribunal de justiça local caberá 

encaminhar ao Poder Executivo proposta 

orçamentária anual com previsão dos recursos 

necessários ao funcionamento do conselho 

tutelar.  

(B) Lei estadual disporá sobre o local, dia e 

horário de funcionamento do conselho tutelar.  

(C) O exercício efetivo da função de 

conselheiro tutelar constitui serviço público 

relevante e presume idoneidade moral.  

(D) Em cada comarca haverá, no mínimo, um 

conselho tutelar como órgão integrante do 

Poder Judiciário estadual.  

(E) O candidato a membro do Conselho 

Tutelar deve ser pessoa idônea, com idade 

mínima de 18 (dezoito) anos completos, e 

residir na sede da comarca.  

 

QUESTÃO 15 

O artigo 13 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) trata das 

incumbências dos docentes. Assinale a 

alternativa que apresenta uma dessas 

incumbências previstas no artigo citado: 

(A) elaborar e executar políticas e planos 

educacionais nacionais; coletar e analisar 

informações sobre educação superior.  

(B) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino. 

(C) zelar pela tolerância religiosa e aprimorar 

ideias de integração social.  

(D) zelar pela conservação do patrimônio 

público e conscientizar a comunidade; 

administrar recursos materiais e financeiros do 

seu município.  

(E) colaborar com as atividades de articulação 

da escola com a Secretaria de Ensino 

Fundamental do MEC; baixar normas 

complementares para o seu sistema de ensino.  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 

QUESTÃO 16 

De acordo com o artigo 3°da Lei Orgânica de 

Cerquilho, o Município tem como 

competência privativa legislar sobre assuntos 

de interesse local. Assinale a alternativa que 

NÃO se refere às atribuições do Município: 

(A) criar, organizar e suprimir distritos, 

observada a legislação estadual.  

(B) disciplinar a utilização dos logradouros 

públicos e em especial quanto ao trânsito e 

tráfego.  

(C) promover a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local, observada a legislação 

e a ação fiscalizadora federal e estadual.  

(D) manter fundos específicos destinados ao 

combate de epidemias.  

(E) dispor sobre o serviço funerário.  

 

QUESTÃO 17 

No que se refere à competência concorrente, 

disposta no artigo 4°da Lei Orgânica, assinale 

a alternativa que NÃO corresponde às 

atribuições do Município: 

(A) zelar pela guarda da Constituição, das leis 

e das instituições democráticas e conservar o 

patrimônio público.  

(B) preservar as florestas, a fauna e a flora.  

(C) instituir Imposto sobre a Propriedade de 

Veículo Automotor.  

(D) proporcionar os meios de acesso à cultura, 

à educação e à ciência.  

(E) promover e incentivar o turismo como fator 

de desenvolvimento social e econômico.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Cerquilho–SP – 01/2018                                                         METROCAPITAL Soluções 

 

 

PEB I – Professor de Ensino Fundamental I                    Página 5 de 10 
 

QUESTÃO 18 

Assinale o nome do primeiro prefeito de 

Cerquilho, que tomou posse no dia 3 de abril 

de 1949.  

(A) Antônio Souto.  

(B) Oligário Alberto de Camargo Penteado.  

(C) José Rodrigues Serrão.  

(D) Joaquim Poolner.  

(E) Francisco de Arruda Machado.   

 

QUESTÃO 19 

Após a libertação dos escravos, além de outros 

eventos, uma considerável quantidade de 

imigrantes chegou na região. Foram eles: 

(A) argentinos, italianos e portugueses.  

(B) espanhóis, italianos e portugueses.  

(C) suíços, espanhóis e italianos.  

(D) alemães, espanhóis e italianos.  

(E) austríacos, poloneses e ucranianos.   

 

QUESTÃO 20 

Atualmente, a Câmara dos Vereadores de 

Cerquilho é composta de quantos Vereadores? 

(A) 9. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 12. 

(E) 13. 

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Que nome se dá à imagem feita por meio da 

correção dos fatores de distorção da imagem, 

na qual a projeção central é transformada em 

projeção ortogonal e a curvatura da terra e a 

topografia do terreno são corrigidas de modo a 

tornar a escala homogênea?  

(A) Levantamento espacial.  

(B) Ortofoto.  

(C) Esteroscopia.  

(D) Topografia quântica.  

(E) Restituição digital.  

 

QUESTÃO 22 

Relevos cársticos são resultantes da dissolução 

das rochas, normalmente carbonáticas. A 

evolução desse tipo de relevo pode ocasionar 

problemas geotécnicos, especialmente aqueles 

relacionados à(ao): 

(A) erosão.  

(B) inundações.  

(C) escorregamentos translacionais. 

(D) corridas de lama.  

(E) subsidência.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 23 

No que se refere às barragens, assinale a 

alternativa correta: 

(A) Ensecadeiras são estruturas em concreto 

construída nas barragens para extravasar o 

excesso de água acumulado.  

(B) Barragens zonadas são aquelas 

constituídas por concreto e terra. 

(C) Nas barragens de concreto, o fluxo de água 

ocorre preferencialmente na fundação, 

podendo gerar erosão na base.  

(D) Barragens de enrocamento são constituídas 

por um núcleo de solo compactado com 

revestimento em rachão do talude de montante.  

(E) A fim de controlar o fluxo interno de água 

em barragens de terra, normalmente são 

utilizados drenos horizontais profundos.   

QUESTÃO 24 

A área de uma bacia hidrográfica é limitada 

por um divisor de águas que a separa das bacias 

adjacentes e que pode ser determinado nas 

cartas topográficas. De acordo com o 

escoamento global, que nome se dá às bacias 

de drenagem que desaguam diretamente no 

mar? 

(A) exorreicas.  

(B) endorreicas.  

(C) pterorreicas.  

(D) arreicas. 

(E) salinorreicas.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 

No que se refere à vegetação, assinale a 

alternativa que apresenta as características da 

Mata das Araucárias: 

(A) Aparece nas Regiões Sul e Sudeste, e 

assume fisionomias diferentes: nas planícies é 

heterogênea, com os pinheiros associados a 

arbustos, mas nas encostas serranas é 

homogênea, com predomínio dos pinheiros; 

tem sido poupada em razão da instalação de 

unidades de conservação.  

(B) Ocorre em locais que apresentam clima 

úmido e temperaturas amenas; é um tipo de 

mata mista com dois estratos diferentes; 

intensamente devastada desde o século XIX, 

principalmente pelos imigrantes; resta 

atualmente menos de 5% (cinco por cento) da 

mata original.  

(C) Pode ser encontrada ao longo dos vales e 

está apta a suportar as condições de solo 

alagado, pelo menos durante o período 

chuvoso; tem sido desmatada nos últimos 150 

(cento e cinquenta) anos, em razão da 

qualidade de sua madeira.  

(D) É dependente da umidade para se manter; 

além dos pinheiros, também existe estratos 

baixos com vários tipos de capins; sofreu 

considerável desmatamento devido à expansão 

das culturas comercias de cana e grãos.  

(E) É um tipo de floresta temperada com 

diferentes formações vegetais; árvores que 

perdem as folhas e árvores com folhas perenes; 

desde o período colonial, seu aproveitamento 

econômico é associado à produção de lenha 

como fonte de energia.    

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 26 

No que se refere à vegetação brasileira, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – O Pantanal é um bioma que ocupa a Região 

Centro-Oeste do Brasil, estendendo-se pelo 

Paraguai e Bolívia.  

II – As paisagens possuem um caráter de 

herança de processos de atuação antiga, 

modificados e remodelados por processos de 

atuação recente.  

III – O território brasileiro, devido à sua 

dimensão territorial, possui um mosaico das 

principais paisagens das regiões tropicais.  

IV – Entre os biomas que compõem a 

paisagem brasileira, podemos mencionar a 

Amazônia, a Mata de Araucárias, a Mata 

Atlântica, o Pampa, o Cerrado, a Caatinga e a 

Amazônia.  

(A) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  

(C) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens III e IV estão corretos.  

(E) Todas os itens estão corretos.     

 

QUESTÃO 27 

Que nome se dá à técnica que utiliza sensores 

para captação e registro à distância, sem 

contato direto, da energia refletida ou 

absorvida pela superfície terrestre? 

(A) reambulação.  

(B) estigmatização vertical.  

(C) sistema de informações energéticas.  

(D) sistema de posicionamento atmosférico.  

(E) sensoriamento remoto.  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 28 

Entre os séculos XVII e XVIII, o Brasil 

colonial esteve marcado por vários conflitos 

dos quais participavam escravos, estrangeiros, 

indígenas e colonizadores. No que se refere aos 

movimentos de resistência no período colonial, 

assinale a alternativa correta: 

(A) No tocante aos seus objetivos, tanto a 

Conjuração Baiana como a Conjuração 

Mineira eram radicais na defesa da abolição da 

escravatura.  

(B) A Guerra dos Mascates uniu reinóis e 

mazombos no movimento de resistência dos 

comerciantes do Recife ao governo português, 

que proibiu o comércio de açúcar e escravos.  

(C) As disputas econômicas e políticas de 

âmbito local, como as Revolta dos Beckman 

no Maranhão, significavam a reação contra o 

aumento dos impostos exigidos pela Coroa na 

extração do ouro.  

(D) O processo de luta pela independência da 

colônia começou a assumir os seus contornos 

a partir da Inconfidência Mineira, motivado 

por transformações políticas de caráter 

internacional, principalmente a difusão de 

ideias iluministas e a Revolução Americana.  

(E) Na base social da Inconfidência Mineira 

predominavam os escravos e os negros 

libertos, inspirados nos ideais da Revolução 

Francesa e no exemplo da rebelião negra de 

São Domingos, que reagiram contra a 

escravidão.     

 

QUESTÃO 29 

À qual categoria sistemática pertence a 

denominação científica “Pinus nigra 

caramanica”? 

(A) espécie.  

(B) subgênero.  

(C) reino.  

(D) subespécie.  

(E) gênero.  
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QUESTÃO 30 

No que se refere ao processo de ruptura do 

sistema colonial, assinale a alternativa correta: 

(A) A declaração de independência garantiu a 

ordem no Brasil e restabeleceu a autoridade 

imperial, o que acalmou os republicanos e pôs 

fim às lutas nas províncias.  

(B) O nascimento do Brasil independente 

levou à imediata eleição dos seus governantes 

pelo povo e colocou fim à escravidão, 

favorecendo, dessa forma, a instalação de 

fábricas e manufaturas.  

(C) Quando D. João VI retornou a Portugal, 

deixou o príncipe-regente para governar o 

Brasil com a tarefa de promover a 

emancipação e a independência da colônia.  

(D) Com a independência do Brasil, cessaram 

o domínio político português e a hegemonia 

comercial francesa, mormente a partir do 

fechamento dos portos, que favoreceu os 

comerciantes portugueses e donos de armazéns 

secos e molhados.  

(E) As Cortes de Lisboa almejavam 

recolonizar o Brasil e, para isso, exigiam o 

regresso do príncipe-regente e a substituição 

dos governos das províncias, o que contribuiu 

para a declaração de Independência.   

 

QUESTÃO 31 

A Fotossíntese é um processo bioquímico 

realizado pelos vegetais clorofilados, no qual 

sintetizam dióxido de carbono e água, obtendo 

glicose, celulose e amido. É função da 

clorofila: 

(A) metabolizar os nutrientes.  

(B) administrar o cálcio na circulação 

sanguínea.  

(C) retirar sais minerais e água do solo.  

(D) retirar o O² do ar.  

(E) absorver a energia luminosa. 

 

 

QUESTÃO 32 

No que se refere aos Atos Institucionais 

editados no período da Ditadura Militar no 

Brasil, assinale a alternativa correta: 

(A) Os Atos Institucionais tinham como 

finalidade combater a crescente consciência 

antissemita no Brasil.  

(B) Por meio desses atos, foi possível cassar 

mandatos parlamentares e suspender 

imunidades parlamentares.  

(C) Os atos fortaleceram a ditadura, mas 

respeitavam as garantias constitucionais e a 

estabilidade dos servidores públicos.  

(D) Os Atos Institucionais em nenhum 

momento trataram do fechamento do 

Congresso Nacional.  

(E) Os Atos Institucionais garantiam a 

continuidade das eleições diretas para 

governadores e prefeitos durante todo o 

período militar.     

 

  QUESTÃO 33 

No que se refere aos eventos que originaram o 

Golpe Militar de 1964, assinale a alternativa 

correta: 

(A) A renúncia de Jânio Quadros, no ano de 

1961, levou João Goulart, que sofria intensa 

oposição de militares e de setores 

conservadores da sociedade, ao poder.  

(B) João Goulart, no discurso da Central do 

Brasil, anunciou que estava aderindo ao 

Nacional-Socialismo.  

(C) As centrais sindicais de todo o País se 

aliaram aos militares, uma vez que o governo 

de João Goulart congelou os salários a fim de 

combater a inação.  

(D) O governo de João Goulart não foi capaz 

de restaurar o presidencialismo, medida 

exigida por militares e conservadores.  

(E) A renúncia de Tancredo Neves e a 

consequente eleição de Campos Salles 

desagradou a população conservadora, que 

apoiava a monarquia.   
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QUESTÃO 34 

Quando se está ao nível do mar, pode-se 

observar que a água ferve a uma temperatura 

de 100°C. Subindo uma montanha de 1.000 

metros de altitude, é possível observar o 

seguinte: 

(A) a água não consegue ferver nessa altitude. 

(B) a água ferve na mesma temperatura, 

independentemente da pressão atmosférica.  

(C) a água ferve em uma temperatura menor, 

pois a pressão atmosférica é menor.  

(D) a água ferve em uma temperatura maior, já 

que seu calor específico aumenta. 

(E) a água ferve em uma temperatura maior, 

pois a pressão atmosférica é maior.  

 

QUESTÃO 35 

O ar atmosférico é formado por vários 

componentes, incluindo vários gases, vapor 

d’água, micro-organismos e impurezas. O gás 

mais abundante presente no ar atmosférico é: 

(A) monóxido de carbono.  

(B) nitrogênio.  

(C) hidrogênio.  

(D) oxigênio.  

(E) gás carbônico.   

 

QUESTÃO 36 

Em razão de sua imensa espessura e tendo em 

vista as variadas composições e características 

do ar em diferentes alturas, costuma-se dividir 

a atmosfera em camadas superpostas. Uma das 

divisões mais aceitas é, EXCETO: 

(A) macrosfera. 

(B) ionosfera. 

(C) mesosfera. 

(D) estratosfera. 

(E) troposfera.  

 

QUESTÃO 37 

No que se refere aos métodos contraceptivos, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta: 

I – As pílulas anticoncepcionais, além de 

prevenir a gravidez, são também utilizadas no 

tratamento de acnes, endometriose, cólica e 

síndrome dos ovários policísticos.  

II – A laqueadura, em alguns casos, pode ser 

revertida.  

III – Qualquer mulher pode utilizar o método 

da tabelinha para evitar a concepção, sendo 

muito eficaz quanto a este objetivo.  

IV – Coito interrompido é o método de 

contracepção que consiste na retirada do pênis 

da vagina antes da ejaculação, a fim de impedir 

a deposição do sêmen no interior da mesma.  

V – A camisinha, além de prevenir uma 

gravidez não planejada, protege o casal de 

todas as doenças sexualmente transmissíveis.  

(A) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

(B) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.  

(C) Apenas os itens III e V estão corretos.  

(D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

(E) Apenas os itens II, IV e V estão corretos.  
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QUESTÃO 38 

Ainda no tocante aos métodos contraceptivos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) A camisinha masculina é tão eficaz quanto 

a feminina.  

(B) O método mais eficaz de se prevenir a 

gravidez é a abstinência sexual.  

(C) O DIU não é indicado para mulheres 

jovens, já que nem sempre a cirurgia pode ser 

desfeita. 

(D) Após ser retirado da vagina, o diafragma 

deve ser lavado com água fria e sabão neutro e, 

depois de seco, deve ser guardado em sua 

caixinha.  

(E) A pílula do dia seguinte não deve ser 

utilizada corriqueiramente já que, dentre vários 

fatores, sua alta dosagem hormonal aumenta o 

risco de efeitos colaterais.  

 

QUESTÃO 39 

No que se refere aos componentes do ar 

atmosférico, assinale a alternativa correta: 

(A) Na composição do ar atmosférico pode-se 

encontrar gases nobres como Argônio, Neônio 

e Hélio, que são de fundamental importância 

para a respiração dos animais e das plantas.  

(B) O vapor da água é o principal elemento na 

composição do ar atmosférico, sendo dele, 

exclusivamente, que o oxigênio é retirado para 

a respiração.  

(C) O nitrogênio é o gás mais abundante do ar 

atmosférico, sendo essencial para a respiração 

dos animais e plantas.  

(D) O oxigênio é o gás mais abundante do ar 

atmosférico, sendo essencial para a respiração 

dos animais e plantas.  

(E) O gás carbônico representa uma pequena 

parcela da composição do ar atmosférico, 

sendo ele essencial na realização da 

fotossíntese.   

 

 

 

 

QUESTÃO 40 

O processo de respiração celular ocorre nas 

mitocôndrias e é responsável por extrair 

energia dos alimentos. O principal fenômeno 

responsável por transformar energia do meio 

ambiente e captura-la nos alimentos é: 

(A) combustão.  

(B) fotossíntese.  

(C) fermentação.  

(D) glicólise.  

(E) estratificação.   

_____________________________________ 

PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

TEMA: Bullying (violência física e/ou 

psicológica) nas escolas. 

 

Considerando o tema acima estabelecido e o 

descrito no Capítulo 9 do Edital, elabore 

uma redação manuscrita em gênero 

dissertativo-argumentativo, com número 

mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 

(trinta) linhas. O título do texto não será 

computado como 01 (uma) linha. A Prova 

Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita 

de forma legível, sendo obrigatório o uso de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Atenção – a presente folha trata-se de 

rascunho - a redação deverá ser elaborada 

na folha de texto definitiva, entregue pelo 

Fiscal de Sala. 

_____________________________________ 

Rascunho  


