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Simulado 5 sobre Ciências 
Concurso Professor de Ciências 

 
 
 
 

1 (Ano: 2014/Banca: FGV) A Teoria do Big Bang ou grande explosão, ocorrida a              
aproximadamente 15 bilhões de anos, é uma das teorias que explica a origem do universo.  
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. 
I. No momento da explosão todas as partículas da matéria se encontravam em um estado               
de dissociação completa e permanente, em função do calor extremo. Esse momento pode             
ser considerado como o “caos primordial”.  
II. Logo após a ocorrência do Big Bang o universo se expandiu e, como consequência, a                
temperatura começou a baixar.  
III. Cerca de 1 milhão de anos depois da grande explosão formaram-se os primeiros              
átomos.  
Assinale: 
a) se somente a afirmativa I estiver correta. 
b) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
c) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
2 (Ano: 2014/Banca: FGV) Com relação à fundamentação dos parâmetros que estruturam o             
ensino de Ciências, analise as atribuições a seguir. 
I. Assumir que a cidadania como participação social e política, exercício de direitos e              
deveres, adotando, no cotidiano, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às           
injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito.  
II. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, em como            
aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer          
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de             
etnia ou outras características individuais e sociais.  
III. Aceitar a realidade dos acontecimentos e respeitar a opinião de pessoas mais             
abalizadas para resolver os problemas, sem tecer críticas ou propor possíveis soluções.  
Assinale: 
a) se somente a atribuição I estiver correta. 
b) se somente as atribuições I e II estiverem corretas. 
c) se somente as atribuições I e III estiverem corretas. 
d) se somente as atribuições II e III estiverem corretas. 
e) se todas as atribuições estiverem corretas. 
 
3 (Ano: 2014/Banca: FGV) As campanhas publicitárias que estimulam ouso da “camisinha”            
são cada vez mais frequentes, havendo mesmo distribuição gratuita do preservativo sexual            
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masculino. Com relação ao preservativo feminino, não há a mesma divulgação. A respeito             
da ação desses preservativos, analise as afirmativas a seguir.  
I. Somente o feminino oferece proteção contra vírus transmitidos por via sexual.  
II. O masculino oferece proteção contra bactérias transmitidas por via sexual.  
III. Ambos reduzem a possibilidade de concepção.  
Assinale: 
a) se somente a afirmativa I estiver correta. 
b) se somente a afirmativa II estiver correta. 
c) se somente a afirmativa III estiver correta. 
d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas 
e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 
4 (Ano: 2014/Banca: FGV) O poema a seguir foi retirado de um livro de ciências.  
  O lambari comia plantas sem parar.  
Veio um dourado e comeu o lambari que comia folhas sem parar.  
O dourado nada sem olhar.  
Veio o jacaré e comeu o dourado que comeu o lambari que comia  
folhas sem parar.  
Com relação à forma de obtenção de alimentos dos animais citados no poema, pode-se              
afirmar que  
I. o lambari é herbívoro.  
II. o dourado é carnívoro.  
III. o jacaré é onívoro.  
Assinale: 
a) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
b) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
c) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
d) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
5 (Ano: 2014/Banca: FGV) Com relação ao aparelho urinário, relacione as colunas a seguir.  
  1. Ureter             ( ) Produz urina  
2. Uretra             ( ) Guarda urina por algum tempo  
3. Rins                ( ) Canal por onde a urina é eliminada  
4. Bexiga            ( ) Canal que leva a urina até a bexiga  
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
a) 1 – 3 – 2 – 4 
b) 3 – 2 – 4 – 1 
c) 3 – 4 – 2 – 1 
d) 4 – 1 – 3 – 2 
e) 4 – 2 – 3 – 1 
 
6 (Ano: 2014/Banca: FGV) Os alunos devem agrupar os animais listados a seguir, segundo              
o grau de parentesco.  
 Pirarucu – Boto – Jacaré  
Peixe-boi – Tartaruga – Ariranha  
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Assinale a opção que apresenta o agrupamento correto.  
a) Grupo 1    Pirarucu  
    Grupo 2    Peixe-boi, Boto e Ariranha  
 
    Grupo 3    Jacaré e Tartaruga 
b) Grupo 1    Pirarucu e Peixe-boi  
    Grupo 2    Boto e Ariranha 
 
    Grupo 3    Jacaré e Tartaruga 
c) Grupo 1    Pirarucu e Peixe-boi 
    Grupo 2    Boto, Ariranha e Jacaré  
 
    Grupo 3    Tartaruga 
d) Grupo 1    Pirarucu, Peixe-boi e Boto  
    Grupo 2    Ariranha 
 
    Grupo 3    Jacaré e Tartaruga 
e) Grupo 1 Pirarucu, Peixe-boi e Jacaré  
    Grupo 2 Boto e Ariranha 
    Grupo 3 Tartaruga  
 
7 (Ano: 2014/Banca: FGV) Com relação ao desmatamento de florestas tropicais para uso             
agrícola, assinale a afirmativa correta. 
a) Não é recomendado porque as chuvas removem a cobertura do solo, tornando-o incapaz              
de reter umidade. 
b) Não é recomendado porque o solo da floresta não apresenta matéria orgânica capaz de               
se transformar em húmus. 
c) É recomendado porque o solo da floresta é muito rico em sais minerais e pode suprir a                  
plantação com nutrientes. 
d) É recomendado porque a floresta recobre um relevo plano, facilitando a agricultura. 
e) É recomendado porque pode, sem alterar as condições climáticas locais, produzir            
grandes lucros. 
 
8 (Ano: 2013/Banca: CESPE) Apesar de o fósforo ser um importante elemento na             
composição dos fertilizantes, especialistas alertam as pessoas para o fato de que as             
reservas de rochas de fosfato do mundo estão acabando, e se referem a esse cenário como                
“pico do fósforo”. Uma crise de fosfato seria, no mínimo, tão séria quanto uma crise do                
petróleo; porém, enquanto o petróleo pode ser substituído por outras fontes de energia,             
ainda não se conhece alternativa para o fósforo. Ainda estão em fase inicial as explorações               
de novas fontes para solucionar o problema da escassez das reservas de fosfato. O fósforo               
está presente em todas as células do organismo de todos os seres vivos. Animais e plantas                
dependem desse elemento para viver. Métodos para retirar materiais do esgoto estão sendo             
testados, visto que o esgoto apresenta grandes quantidades de fósforo. Será que reciclar o              
esgoto é a solução? 
Internet: <www.mineropar.pr.gov.br> (com adaptações). 
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Considerando o texto acima e os múltiplos aspectos que ele suscita, julgue o item a seguir. 
O aporte de esgotos e efluentes de terras agrícolas fertilizadas pode causar incremento de              
fósforo em ambientes aquáticos, o que diminui a produtividade primária desses           
ecossistemas e favorece a eutrofização. 
a) Certo 
b) Errado 
 
9 (Ano: 2013/Banca: CESPE) Apesar de o fósforo ser um importante elemento na             
composição dos fertilizantes, especialistas alertam as pessoas para o fato de que as             
reservas de rochas de fosfato do mundo estão acabando, e se referem a esse cenário como                
“pico do fósforo”. Uma crise de fosfato seria, no mínimo, tão séria quanto uma crise do                
petróleo; porém, enquanto o petróleo pode ser substituído por outras fontes de energia,             
ainda não se conhece alternativa para o fósforo. Ainda estão em fase inicial as explorações               
de novas fontes para solucionar o problema da escassez das reservas de fosfato. O fósforo               
está presente em todas as células do organismo de todos os seres vivos. Animais e plantas                
dependem desse elemento para viver. Métodos para retirar materiais do esgoto estão sendo             
testados, visto que o esgoto apresenta grandes quantidades de fósforo. Será que reciclar o              
esgoto é a solução? 
Internet: <www.mineropar.pr.gov.br> (com adaptações). 
Considerando o texto acima e os múltiplos aspectos que ele suscita, julgue o item a seguir. 
O fósforo tem um papel importante na constituição do DNA, pois as duas cadeias              
polinucleotídicas são unidas por meio de ligações fosfodiéster. 
a) Certo 
b) Errado 
 
10 (Ano: 2013/Banca: CESPE) Apesar de o fósforo ser um importante elemento na             
composição dos fertilizantes, especialistas alertam as pessoas para o fato de que as             
reservas de rochas de fosfato do mundo estão acabando, e se referem a esse cenário como                
“pico do fósforo”. Uma crise de fosfato seria, no mínimo, tão séria quanto uma crise do                
petróleo; porém, enquanto o petróleo pode ser substituído por outras fontes de energia,             
ainda não se conhece alternativa para o fósforo. Ainda estão em fase inicial as explorações               
de novas fontes para solucionar o problema da escassez das reservas de fosfato. O fósforo               
está presente em todas as células do organismo de todos os seres vivos. Animais e plantas                
dependem desse elemento para viver. Métodos para retirar materiais do esgoto estão sendo             
testados, visto que o esgoto apresenta grandes quantidades de fósforo. Será que reciclar o              
esgoto é a solução? 
Internet: <www.mineropar.pr.gov.br> (com adaptações). 
Considerando o texto acima e os múltiplos aspectos que ele suscita, julgue o item a seguir. 
O ciclo do fósforo é complexo, pois envolve múltiplas reações de oxirredução visto que as               
plantas não são capazes de absorver os íons fosfato diretamente do solo ou da (PO3-4)               
água. 
a) Certo 
b) Errado 
 
Gabarito 
1.b 
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2.b 
3.e 
4.d 
5.c 
6.a 
7.a 
8.b 
9.b 
10.b 
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