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Simulado 3 sobre Ciências 
Concurso Professor de Ciências 

 
 
 
 
 
1 (Ano: 2017/Banca: CESPE) Em relação ao ensino de ciências, julgue o item a seguir. No                
ensino de ciências, deve-se evitar a realização de atividades experimentais que requeiram            
manipulação de substâncias tóxicas fora do laboratório, mesmo os mais simples           
experimentos, devido aos riscos advindos do manejo dessas substâncias sem o devido            
controle de segurança. 
a) Certo 
b) Errado 
 
2 (Ano: 2017/Banca: CESPE) Em relação ao ensino de ciências, julgue o item a seguir.               
Usar filmes de ficção científica em sala de aula é um recurso de ensino para a                
aprendizagem que deve ser evitado, pois poderão ocorrer, nesses filmes, distorções sobre            
assuntos científicos importantes. 
a) Certo 
b) Errado 
 
3 (Ano: 2017/Banca: CESPE) Em relação ao ensino de ciências, julgue o item a seguir. A                
escolha de modalidades didáticas para o ensino de ciências depende do conteúdo e dos              
objetivos selecionados, da classe a que se destina, do tempo e dos recursos disponíveis,              
bem como dos valores e convicções do professor 
a) Certo 
b) Errado 
 
4 (Ano: 2015/Banca: IF-RS) Segundo Philippi Jr. (2005), o tratamento de resíduos de             
serviços de saúde (RSS) é definido pela legislação. São formas de tratamento comumente             
conhecidas e adotadas para os resíduos de serviços de saúde, EXCETO:  
a) Desinfecção química.  
b) Esterilização a vapor (em autoclave).  
c) Compostagem.  
d) Incineração.  
e) Radiações ionizantes.  
 
5 (Ano: 2014/Banca: FG) Orientações metodológicas para o ensino de Ciências no terceiro             
e no quarto ciclos citam as propostas a seguir:  
1. Apresentação de fatos.  
2. Investigação.  
3. Identificação de problemas.  
4. Sistematização de conhecimentos.  
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De acordo com as propostas de ensino de Ciências nos ciclos citados, assinale a opção que                
indica a sequência correta das propostas, de cima para baixo. 
a) 1 – 2 – 3 – 4 
b) 1 – 3 – 2 – 4 
c) 2 – 3 – 1 – 4 
d) 3 – 2 – 1 – 4 
e) 4 – 1 – 2 – 2 
 
6 (Ano: 2014/Banca: FGV) Os vírus são basicamente constituídos por ácido nucleico (DNA             
ou RNA) envolvido por uma capa proteica e, às vezes, lipoproteica.  
Devido a esses dados estruturais, dentro do sistema de classificação de cinco reinos, os              
vírus: 
a) são incluídos dentro do reino protistas. 
b) são incluídos dentro do reino monera. 
c) são classificados como bactérias primitivas. 
d) são classificados num reino à parte dos cinco considerados. 
e) ainda não têm definida sua posição sistemática. 
 
7 (Ano: 2014/Banca: FGV) Sobre o mármore de uma pia caiu um pouco de vinagre (ácido                
acético) e você observou a formação de bolhas características da liberação de um gás.  
Considerando que a fórmula molecular do ácido acético é H3C – COOH e que o mármore é                 
formado principalmente por carbonato de cálcio (Ca CO3), assinale a opção correta. 
a) O gás liberado na reação é O2 e provém do ácido acético. 
b) O gás liberado na reação é CO2 e provém do mármore. 
c) O gás liberado na reação é CO2 e provém do ácido acético. 
d) O gás liberado na reação é CO2 e provém do ácido acético e do mármore. 
e) O gás liberado na reação é H2 e provém do ácido acético. 
 
8 (Ano: 2014/Banca: FGV) Para beber a água mais gelada, Maria colocou uma garrafa              
cheia de água e bem tampada no congelador. Quando foi retirar a garrafa, notou que ela                
estava quebrada.  
Isso acontece porque 
a) a parede da garrafa diminui ao congelar, mas a água mantém o volume, fazendo a                
garrafa quebrar. 
b) a parede da garrafa esfria mais rápido que a água, encolhendo muito. 
c) a água aumenta de volume ao congelar forçando a parede da garrafa para fora. 
d) a água gela mais rápido que a garrafa, diminuindo de volume, fazendo a garrafa quebrar. 
e) a água e a parede da garrafa, ao congelar, diminuem de volume; o vidro não resiste e                  
quebra. 
 
9 (Ano: 2014/Banca: FGV) A noite estava fria no acampamento e, para aquecer o saco de                
dormir, dispunha-se de dois recursos:  
• um saco impermeável com 500g de água a 50°C.  
• uma chapa de ferro pesando 600g a 60°C.  
NOTA: o calor específico da água é 1e o do ferro é 0,117.  
O saco de dormir seria mais bem aquecido usando-se: 
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a) o saco de água, porque apresenta maior quantidade de calor. 
b) o saco de água, porque apresenta maior calor específico. 
c) a chapa de ferro, porque apresenta maior quantidade de calor. 
d) a chapa de ferro, porque demora mais a esfriar. 
e) a chapa de ferro, porque apresenta maior temperatura. 
 
10 (Ano: 2014/Banca: FGV) A partir de maio desse ano (2014)o SUS passou a oferecer               
uma vacina contra o HPV (Vírus do Papiloma Humano). A campanha pretende aplicar a              
vacina em 5,2 milhões de meninas entre 11 e 13 anos e reduzir os casos de câncer de colo                   
do útero, ânus, garganta e pênis, além de reduzir o aparecimento de verrugas genitais,              
causadas pelo HPV.  
A vacina contra o HPV, como qualquer vacina, 
a) fornece uma excelente dose de anticorpos contra o HPV. 
b) impede que a pessoa tenha contato com o HPV. 
c) estimula o corpo na produção de anticorpos contra o HPV. 
d) age como antibiótico, combatendo o HPV. 
e) fornece genes que produzem proteínas contra o HPV 
 
 
 
 
 
 
Gabarito 
1.a 
2.b 
3.a 
4.c 
5.b 
6.e 
7.b 
8.c 
9.a 
10.c 
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