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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. A flor surgiu como novidade evolutiva em uma linhagem de plantas (Anthophyta), provocando 

uma verdadeira revolução no mundo dos vegetais. Essa estrutura representou um avanço evolutivo, 

pois nesse grupo de plantas seus óvulos e sementes não mais estão expostos diretamente ao meio 

externo. Considerando as partes da flor e assinale a alternativa correta: 

A) O conjunto das sépalas é chamado de corola. 

B) Os estames são formados pelo receptáculo e pedúnculo. 

C) O androceu, formado por microsporófilos bastante modificados conhecidos como estames. 

D) Os grãos de pólen são formados dentro das estruturas pertencentes ao gineceu.  

 

12. O esquema abaixo representa uma pirâmide ecológica de seres vivos. A largura da barra 

representa a produtividade líquida de um nível trófico no ecossistema. 

 

Sobre a pirâmide ecológica representada acima, é correto afirmar: 

A) O nível I representa os decompositores. 

B) O nível I representa os produtores. 

C) O nível IV, representa um organismo produtor. 

D) O nível III representa um consumidor primário. 

 

13. Os grupos de seres vivos heterótrofos, são organismos que usam a matéria orgânica como fonte 

de nutriente. Estes organismos são encontrados praticamente em qualquer local do ambiente que 

nos cerca, inclusive no ar, onde estruturas reprodutivas, na forma de esporos ou conídios, muitas 

vezes, nos são úteis, decompondo resíduos orgânicos, causando a decomposição ou a degradação de 
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alimentos, ou mesmo atacando seres vivos, parasitando-os e, eventualmente, causando a sua morte. 

Muitos têm implicações na Medicina Humana, pois servem de matéria prima para extração de 

fármacos como a penicilina. O texto acima reúne características de um dos representantes de um 

determinado grupo. Identifique esse representante em uma das alternativas abaixo. 

A) Às bactérias. 

B) Aos fungos.  

C) Às cianofíceas. 

D) Aos protistas. 

 

14. A Taenia faz parte do filo Platyhelminthes, que compreende os parasitas hermafroditas, de 

tamanhos variados, encontrados em animais vertebrados. A Taenia é responsável por graves 

problemas de saúde pública. Entre elas, destaca-se a Cisticercose humana, que é uma doença de alto 

potencial zoonótico, causada pelos cisticercos que, com frequência podem se alojar em locais como 

coração e cérebro, provocando vários problemas neurológicos e até mesmo a morte. Nessa doença, 

chamada de cisticercose humana, o contágio se dá por meio da (o): 

A) Picada de insetos hematófagos. 

B) Entrada do parasita por feridas na pele. 

C) Ingestão de carne suína mal cozida. 

D) Ingestão de ovos da Taenia.  

 

15. O gráfico a seguir representa o crescimento de uma determinada população em seu ambiente. 

 

De acordo com o gráfico acima: 

A) A partir do ponto A, a resistência ambiental é intensificada. 

B) A carga biótica máxima do meio é observada no ponto D. 

C) Carga biótica máxima do meio é observada no ponto B. 

D) No ponto D, a população está em crescimento exponencial. 
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16. Analise as asserções abaixo e relacione as características mencionadas aos estados físicos da 

matéria (Sólido, Líquido e Gasoso). 

I. As partículas apresentam baixa energia cinética e baixa energia potencial, vibram em torno de 

suas posições médias, exibem uma rede cristalina, possuem forma fixa, e apresentam variações 

pequenas de volume quando submetidas a mudanças de pressão e temperatura. 

II. As estruturas estão em intenso movimento e totalmente livres de forças atrativas. Possuem alta 

energia cinética e potencial, volume e forma são determinados pelo recipiente. 

III. As moléculas possuem energia total intermediária, não há presença de rede cristalina, as 

moléculas trocam de lugar livremente com suas vizinhas, mas ainda continuam juntas através de 

forças intermoleculares. 

Assinale a resposta correta. 

A) I- Sólido; II- Líquido e III- Gasoso. 

B) I- Sólido; II- Gasoso e III- Líquido. 

C) I- Gasoso; II- Sólido e III- Líquido. 

D) I- Líquido; II- Sólido e III- Gasoso. 

 

17. A teoria atômica surgiu da necessidade que os cientistas tiveram em explicar as propriedades da 

matéria de forma mais profunda, expondo o íntimo de sua composição. Nesse contexto, surgiram 

diversas ideias baseadas em conhecimentos, principalmente de conceitos físicos, que possibilitaram 

explicar boa parte dos fenômenos que ocorrem durante um processo reacional. Também algumas 

descobertas permitiram analisar a estrutura interna dos átomos e prever que a matéria seria 

constituída de eletricidade. As figuras abaixo representam modelos atômicos criados em contextos 

históricos particulares. Relacione cada modelo com seu autor e assinale a alternativa correta. 

 

                

              

Figura 1                                       Figura 2                                      Figura 3  

(Fonte: Wikicommons, foto) 

A) Figura 1- Dalton; Figura 2- Thomson; Figura 3- Rutherford. 

B) Figura 1- Thomson; Figura 2- Rutherford; Figura 3- Dalton. 

C) Figura 1- Thomson; Figura 2- Bohr; Figura 3- Rutherford. 
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D) Figura 1- Thomson; Figura 2- Rutherford; Figura 3- Bohr. 

 

18. Assinale a alternativa que representa corretamente: I- Distribuição Eletrônica; II- O conjunto de 

Quatro Números Quânticos atribuídos ao último elétron distribuído na camada mais externa do 

elemento; III- O Elemento Químico correspondente e IV- A Família deste na tabela periódica. 

Assinale a resposta correta. 

A) 1s
2
, 2s

1
, 2p

6
, 3s

1
; (n = 3; l = 0; ml = 0 e ms = +1/2); Na; Metal Alcalino. 

B) 1s
2
, 2s

1
, 2p

6
; (n = 3; l = 1; ml = 0 e ms = -1/2); Ne; Metal Alcalino Terroso. 

C) 1s
2
, 2s

1
, 2p

6
, 3s

2
; (n = 3; l = 1; ml = 0 e ms = -1/2); Mg; Metal de Transição. 

D) 1s
2
, 2s

1
, 2p

6
, 3s

1
; (n = 3; l = 3; ml = 3 e ms = +1/2); K; Metal Alcalino. 

 

19. “Uma ligação química possui como principal característica: uma pequena diferença de 

eletronegatividade entre dois elementos. Os átomos destes elementos ligam-se um ao outro por 

compartilhamento de elétrons e não há formação de cátions nem de ânions”. Qual tipo de ligação 

química está sendo caracterizada no trecho acima.  

A) Uma Ligação Metálica. 

B) Uma Ligação Iônica. 

C) Uma Ligação Covalente. 

D) Uma Ligação Ponte de Hidrogênio. 

 

20. As funções químicas representadas pelas letras A, B e C, na equação abaixo, correspondem 

respectivamente a: 

 CH3NH2(aq)     +       H2SO4(aq)                          CH3NH3
+
/
-
HSO4(aq) 

                       A                            B                                                 C 

A) A (Ácido), B (Base) e C (Sal). 

B) A (Sal), B (Ácido) e C (Base). 

C) A (Ácido), B (Sal) e C (Base). 

D) A (Base), B (Ácido) e C (Sal). 

 

 

 

 


