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Ciências 

1 – Durante muito tempo, os fungos foram classificados no reino Plantae, juntamente com as 

plantas. Entretanto, uma característica evidente nos permite reconhecer os motivos de estes 

serem separados em reinos distintos. Que característica tão evidente pode ser essa? 

A) O fato dos fungos serem procariontes. 

B) Os fungos não fazem fotossíntese. 

C) Os fungos se reproduzem por esporos, diferentemente das plantas que o fazem por 

sementes. 

D) os fungos são autótrofos decompositores. 

 

2 – Todos os itens indicam alguma importância ligada à atividade de fungos, exceto: 

A) Podem causar doenças chamadas micoses 

B) Produção autotrófica de substâncias orgânicas para consumo de outros seres 

C) Alguns produzem antibióticos 

D) Participam na formação de liquens 

 

3 – Indique o grupo de vegetais que apresenta sementes: 

A) Pinheiro, leguminosas e gramíneas. 

B) Avencas, bromélias e cítricos. 

C) Samambaias, pinheiros e orquídeas. 

D) Cítricos, cactáceas e cogumelos. 

 

4 - Raízes, caules, flores, folhas, sementes e frutos estão presentes apenas nas: 

A) Gimnospermas. 

B) Briófitas. 

C) Pteridófitas. 

D) Angiospermas. 

 

 

 

 

 



 

 

5 - Sabemos que os vegetais são seres autotróficos. Eles são capazes de produzir glicose 

utilizando gás carbônico e água em um processo denominado: 

A) Fotossíntese 

B) Respiração celular 

C) Respiração anaeróbia 

D) Fermentação alcoólica 

 

 

História 

6 - A Reforma Protestante rompeu com a unidade cristã existente na Europa e deu origem a 

uma reforma religiosa na Igreja Católica, a chamada Contrarreforma. A esse respeito, julgue 

os itens adiante. 

A) O combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial e financeira que se dinamizava ao 

final da Idade Média, mostrava o descompasso da Igreja romana em relação às transformações 

ocorridas na sociedade. 

B) A ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé e na leitura direta e interpretação 

pessoal do Evangelho, além de contestarem a supremacia da Igreja sobre o Estado. 

C) Exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana, Calvino consagrava valores morais 

e políticos defendidos pela burguesia mercantil. 

D) A Contrarreforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em 

princípios liberais: abrandamento da hierarquia clerical, e da autoridade papal, tolerância 

quanto aos hereges e abandono de censura. 

 

7 - “Se um homem não trabalhar, também não comerá” – São Paulo 

O texto acima traduz a ideia defendida pelo: 

A) Protestantismo de Lutero; 

B) Protestantismo de Calvino; 

C) Catolicismo da Idade Média; 

D) Catolicismo da Contra-Reforma. 



 

8 - O Ato de Supremacia, promulgado por Henrique VIII, na Inglaterra, contribuiu para: 

A) divulgar intensamente a doutrina calvinista no país, sobretudo na região da Escócia. 

B) iniciar a expansão externa, formando, assim, as bases do império colonial inglês. 

C) promover a reforma anglicana, ao mesmo tempo em que contribuiu para a centralização do 

governo. 

D) implantar o catolicismo no reino, o que foi acompanhado de repressão aos reformistas. 

 

9 - Nos começos do século XVI teve início a Reforma Religiosa, com a atuação de Martinho 

Lutero, monge agostiniano, então em Wittenberg. Sobre as causas desse movimento, é correto 

afirmar: 

I. Os reformados tiveram apoio da burguesia, desejosa de firmar sua 

atividade capitalista de obter lucros, limitados pela Igreja e indicativos 

de pecado. 

II. Um sentimento nacionalista surgira na Alemanha e Norte da Europa, 

passando o papa a ser visto como um estrangeiro a interferir em assuntos 

internos. 

III. Em matéria de religião ocorreu o abuso de setores do clero, com a 

exploração das “relíquias sagradas” e venda de indulgências. 

IV. O documento inicial que desencadeou a Reforma Luterana foi a 

Declaração de Augsburgo, redigida por Felipe Melanchton. 

V. Ao tempo do início da Reforma Luterana era papa Júlio II, mecenas do 

Renascimento e que interpretou o ato de rebeldia de Lutero como uma 

simples querela de agostinianos contra dominicanos. 

 

Estão corretas: 

A) III, IV e V. 

B) I, II e V. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas III e V. 



 

10 - No século XVI surgiram, na Europa, um movimento de caráter religioso, político e 

econômico que deu origem à Reforma protestante, iniciada como uma reação: 

A) ao progresso do capitalismo comercial, que preconizava o lucro e estimulava o 

desenvolvimento das atividades mercantis, condenados pela Igreja Católica. 

B) à crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada, do luxo do alto 

clero, da venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas. 

C) à teoria religiosa católica, que estava alicerçada na predestinação absoluta, na salvação pela 

fé e no livre exame da Bíblia. 

D) ao fortalecimento do Estado Nacional absolutista cuja consolidação representava o apoio 

à teoria da supremacia e do universalismo do poder papal. 

 

 

 

 BOA SORTE!!! 


