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Simulado 8 sobre Ciências 
Concurso Professor de Ciências 

 
 
 
 
 
1 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A fauna das ilhas de pequeno porte é, em geral, pouco               
diversificada. A jararaca-ilhoa (Bothrops insularis) é uma das poucas espécies de           
vertebrados de Queimada Grande, uma ilha na costa sul de São Paulo. No continente, a               
espécie com parentesco mais próximo à jararaca-ilhoa é a jararaca comum (Bothrops            
jararaca), cujos adultos se alimentam principalmente de roedores, em contraste com a dieta             
de adultos da jararaca-ilhoa, que é baseada em aves migratórias. O modo como a              
jararaca-ilhoa lida com aves também é diferente do modo como a jararaca continental lida              
com roedores. Ao picar um roedor, a jararaca comum o solta de imediato para evitar a                
mordida do animal, que poderia feri-la gravemente. Em seguida, ela acompanha a trilha de              
cheiro até encontrar a presa que está imobilizada pelo veneno. A jararaca-ilhoa, por outro              
lado, retém na boca a ave capturada até o veneno matá-la. Se fosse solta, a ave voaria até                  
que o veneno fizesse efeito, sem, contudo, deixar trilha de cheiro no chão. Em decorrência               
da especialização alimentar, a jararaca-ilhoa possui veneno cinco vezes mais potente que o             
da jararaca continental. 
Fonte: Ciência Hoje, setembro de 2002 (com adaptações). 
Com base no texto acima, julgue o item, acerca da diversidade biológica e sua evolução. 
O texto faz menção a, pelo menos, três classes monofiléticas de vertebrados: répteis, aves              
e mamíferos. 
a) Certo 
b) Errado 
 
2 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A fauna das ilhas de pequeno porte é, em geral, pouco               
diversificada. A jararaca-ilhoa (Bothrops insularis) é uma das poucas espécies de           
vertebrados de Queimada Grande, uma ilha na costa sul de São Paulo. No continente, a               
espécie com parentesco mais próximo à jararaca-ilhoa é a jararaca comum (Bothrops            
jararaca), cujos adultos se alimentam principalmente de roedores, em contraste com a dieta             
de adultos da jararaca-ilhoa, que é baseada em aves migratórias. O modo como a              
jararaca-ilhoa lida com aves também é diferente do modo como a jararaca continental lida              
com roedores. Ao picar um roedor, a jararaca comum o solta de imediato para evitar a                
mordida do animal, que poderia feri-la gravemente. Em seguida, ela acompanha a trilha de              
cheiro até encontrar a presa que está imobilizada pelo veneno. A jararaca-ilhoa, por outro              
lado, retém na boca a ave capturada até o veneno matá-la. Se fosse solta, a ave voaria até                  
que o veneno fizesse efeito, sem, contudo, deixar trilha de cheiro no chão. Em decorrência               
da especialização alimentar, a jararaca-ilhoa possui veneno cinco vezes mais potente que o             
da jararaca continental. 
Fonte: Ciência Hoje, setembro de 2002 (com adaptações). 
Com base no texto acima, julgue o item, acerca da diversidade biológica e sua evolução. 
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No texto, sustenta-se a ideia darwinista de evolução, segundo a qual há uma tendência para               
o aumento da complexidade do organismo em função de um propósito ou necessidade             
imposta pelo ambiente. 
a) Certo 
b) Errado 
 
3 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A fauna das ilhas de pequeno porte é, em geral, pouco               
diversificada. A jararaca-ilhoa (Bothrops insularis) é uma das poucas espécies de           
vertebrados de Queimada Grande, uma ilha na costa sul de São Paulo. No continente, a               
espécie com parentesco mais próximo à jararaca-ilhoa é a jararaca comum (Bothrops            
jararaca), cujos adultos se alimentam principalmente de roedores, em contraste com a dieta             
de adultos da jararaca-ilhoa, que é baseada em aves migratórias. O modo como a              
jararaca-ilhoa lida com aves também é diferente do modo como a jararaca continental lida              
com roedores. Ao picar um roedor, a jararaca comum o solta de imediato para evitar a                
mordida do animal, que poderia feri-la gravemente. Em seguida, ela acompanha a trilha de              
cheiro até encontrar a presa que está imobilizada pelo veneno. A jararaca-ilhoa, por outro              
lado, retém na boca a ave capturada até o veneno matá-la. Se fosse solta, a ave voaria até                  
que o veneno fizesse efeito, sem, contudo, deixar trilha de cheiro no chão. Em decorrência               
da especialização alimentar, a jararaca-ilhoa possui veneno cinco vezes mais potente que o             
da jararaca continental. 
Fonte: Ciência Hoje, setembro de 2002 (com adaptações). 
Com base no texto acima, julgue o item, acerca da diversidade biológica e sua evolução. 
O neodarwinismo considera que a adaptação descrita no texto possa ter ocorrido por             
mutação e subsequente aumento gradual da frequência populacional de indivíduos com           
peçonha mais potente. 
a) Certo 
b) Errado 
 
4 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A origem dos vírus não é inteiramente clara. De acordo com               
algumas explicações aceitas atualmente, os vírus são derivados dos seus próprios           
hospedeiros, representam micróbios extremamente reduzidos ou que apareceram        
separadamente no caldo primordial que deu origem às primeiras células. Acredita-se, ainda,            
que diferentes variedades de vírus teriam origens diversas e independentes. Quando não            
estão se reproduzindo, os vírus não manifestam atividades vitais, ou seja, não crescem, não              
degradam e não produzem substâncias. No entanto, sua capacidade reprodutiva é           
assombrosa, pois um único vírus é capaz de produzir, em poucas horas, milhões de novos               
indivíduos. 
Internet: <virologiaemdemasia.blogspot.com.br> (com adaptações). 
Considerando o texto acima apresentado, julgue o item subsequente. 
Fora da célula hospedeira, os vírus não apresentam capacidade de reprodução,           
anabolismo, catabolismo ou resposta a estímulos. 
a) Certo 
b) Errado 
 
5 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A origem dos vírus não é inteiramente clara. De acordo com               
algumas explicações aceitas atualmente, os vírus são derivados dos seus próprios           
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hospedeiros, representam micróbios extremamente reduzidos ou que apareceram        
separadamente no caldo primordial que deu origem às primeiras células. Acredita-se, ainda,            
que diferentes variedades de vírus teriam origens diversas e independentes. Quando não            
estão se reproduzindo, os vírus não manifestam atividades vitais, ou seja, não crescem, não              
degradam e não produzem substâncias. No entanto, sua capacidade reprodutiva é           
assombrosa, pois um único vírus é capaz de produzir, em poucas horas, milhões de novos               
indivíduos. 
Internet: <virologiaemdemasia.blogspot.com.br> (com adaptações). 
Considerando o texto acima apresentado, julgue o item subsequente. 
De acordo com a nomenclatura binária de Linnaeus, as espécies de vírus recebem nomes              
científicos compostos por um descritor genérico e um descritor específico. 
a) Certo 
b) Errado 
 
6 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A origem dos vírus não é inteiramente clara. De acordo com               
algumas explicações aceitas atualmente, os vírus são derivados dos seus próprios           
hospedeiros, representam micróbios extremamente reduzidos ou que apareceram        
separadamente no caldo primordial que deu origem às primeiras células. Acredita-se, ainda,            
que diferentes variedades de vírus teriam origens diversas e independentes. Quando não            
estão se reproduzindo, os vírus não manifestam atividades vitais, ou seja, não crescem, não              
degradam e não produzem substâncias. No entanto, sua capacidade reprodutiva é           
assombrosa, pois um único vírus é capaz de produzir, em poucas horas, milhões de novos               
indivíduos. 
Internet: <virologiaemdemasia.blogspot.com.br> (com adaptações). 
Considerando o texto acima apresentado, julgue o item subsequente. 
A hipótese de que os vírus são microrganismos extremamente reduzidos apoia-se, entre            
outros indícios, no fato de que apenas células eucarióticas são vulneráveis à infecção viral. 
a) Certo 
b) Errado 
 
7 (Ano: 2013/Banca: CESPE) A origem dos vírus não é inteiramente clara. De acordo com               
algumas explicações aceitas atualmente, os vírus são derivados dos seus próprios           
hospedeiros, representam micróbios extremamente reduzidos ou que apareceram        
separadamente no caldo primordial que deu origem às primeiras células. Acredita-se, ainda,            
que diferentes variedades de vírus teriam origens diversas e independentes. Quando não            
estão se reproduzindo, os vírus não manifestam atividades vitais, ou seja, não crescem, não              
degradam e não produzem substâncias. No entanto, sua capacidade reprodutiva é           
assombrosa, pois um único vírus é capaz de produzir, em poucas horas, milhões de novos               
indivíduos. 
Internet: <virologiaemdemasia.blogspot.com.br> (com adaptações). 
Considerando o texto acima apresentado, julgue o item subsequente. 
O caldo primordial, citado no texto como o meio em que se desenvolveram as primeiras               
células, integra a hipótese de Oparin relativa à origem da vida, posteriormente reforçada             
pelos experimentos de Urey e Miller. 
a) Certo 
b) Errado 
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8 (Ano: 2013/Banca: CESPE) Com relação às substâncias encontradas na natureza e suas             
transformações, julgue o item a seguir. 
Na ligação covalente, há compartilhamento dos elétrons pelos átomos que compõem a            
molécula. Dessa forma, o composto pode ser classificado como apolar ou polar            
dependendo apenas da diferença de eletronegatividade entre os elementos presentes na           
molécula. 
a) Certo 
b) Errado 
 
9 (Ano: 2013/Banca: CESPE) Com relação às substâncias encontradas na natureza e suas             
transformações, julgue o item a seguir. Em princípio, quanto maior o nível de energia              
potencial do elétron, mais facilmente ele pode ser removido do átomo, o que significa que o                
átomo em questão possui menor energia de ionização. 
a) Certo 
b) Errado 
 
10 (Ano: 2013/Banca: CESPE) Com relação às substâncias encontradas na natureza e            
suas transformações, julgue o item a seguir. Entre as bases que ocorrem naturalmente, as              
mais fortes são aquelas produzidas pela reação de halogênios com metais alcalinos. 
a) Certo 
b) Errado 
 
Gabarito 
1.b 
2.b 
3.a 
4.a 
5.b 
6.b 
7.a 
8.b 
9.a 
10.b 
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