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INSTRUÇÕES – PROVA MEDICINA 

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

Este Caderno de Prova contém textos para a elaboração da Redação e 32 (trinta e duas) questões de 
múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente 
uma poderá ser assinalada, e 8 (oito) questões dissertativas. Verifique se ele contém algum defeito. Em caso 
positivo, solicite a troca ao Fiscal de Sala. Você poderá utilizar o seu Caderno de Prova como rascunho. 

1. Verifique se os dados do Formulário de Redação e do Formulário de Respostas, entregues pelo 
Fiscal de Sala, estão corretos. Caso encontre qualquer irregularidade, comunique ao Fiscal de Sala 
antes de utilizar o referido formulário. 

2. Você deve elaborar uma redação entre 20 e 25 linhas. A Redação é de caráter eliminatório. Utilize 
a folha de rascunho constante deste caderno para elaborar o seu texto e transcreva-o para o 
Formulário de Redação, usando caneta esferográfica de tinta preta. 

3. Existe apenas uma resposta correta para as questões de múltipla escolha. Após responder a cada 
questão, transcreva as respostas no Formulário de Respostas, utilizando caneta esferográfica de 
tinta preta. Ao assinalar a resposta no Formulário de Respostas, preencha totalmente o espaço 
destinado, sem ultrapassar os limites, de acordo com o modelo a seguir. A marcação correta das 
questões no Formulário de Respostas é de sua inteira responsabilidade. Não rasure o Formulário 
de Respostas, pois ele não será, em hipótese alguma, substituído por outro. 

 

 
 

Outras orientações 
• Você terá 4 (quatro) horas para a realização da prova. O Formulário de Respostas e a Folha de 

Redação só poderão ser entregues depois de decorridas 2 (duas) horas do início da prova. 

• Não será permitido o porte e o uso de máquinas calculadoras, réguas de cálculo, telefone celular, 
relógio ou equipamentos eletrônicos similares durante a realização da prova. 

• É terminantemente proibida a permanência, na sala da prova, de candidatos portando qualquer tipo 
de aparelho eletrônico, aparelho auditivo, aparelho de telecomunicações ou mensagem, aparelho 
de telemensagem, radiocomunicador e similares. Se este for o seu caso, entregue-o (s) 
imediatamente ao Fiscal de Sala, antes do início da prova. 

• Deixe sobre a sua carteira apenas lápis, caneta, borracha e cédula de identidade. Os demais 
objetos, como bombons, chocolates, dropes, cigarros etc., deverão ser colocados no chão. 

• Caso você tenha cabelos longos, prenda-os, deixando as orelhas descobertas. Não será permitido 
o uso de chapéu, boné ou similares. 

• Desejamos que você faça uma boa prova! 
  



Instruções para a redação 
• Leia atentamente a proposta para a redação. 
• Elabore a sua redação no rascunho, primeiramente. 
• Transponha o seu texto para o Formulário de Redação, usando caneta de tinta preta. (Não se 

esqueça de conferir os dados de sua folha de redação.) 
• Sua redação deve ter entre 20 e 25 linhas. 
• Será anulada a redação 

− redigida fora do tema proposto. 

− apresentada em forma de verso. 

− escrita de forma ilegível. 
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 Suponha que você é um profissional de saúde que trabalha em um posto de saúde. Com base nesse 
cenário e nas reflexões acerca da questão, escreva um texto de opinião em que você se posicione sobre 
a implantação de telemedicina no Brasil, justificando seu posicionamento com argumentos 
convincentes. Use as informações dos textos de apoio para consolidar suas afirmações. Não se 
esqueça de que seu texto deve apresentar proposição, argumentação e conclusão adequadas. Não 
copie ou parafraseie trechos dos textos de apoio sem finalidade discursiva.  

 
 Texto 1 

Entenda nova resolução do CFM sobre telemedicina 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou um texto sobre uma nova resolução para definir a 
telemedicina e a teleconsulta no país. De acordo com a resolução nº 2.227/18, os médicos brasileiros poderão 
realizar consultas on-line, assim como telecirurgias e telediagnóstico, entre outras formas de atendimento 
médico a distância. 

Segundo o CFM, a norma "abre portas à integralidade do Sistema Único e Saúde (SUS) para milhões de 
brasileiros, atualmente vítimas da negligência assistencial". A resolução entra em vigor três meses após a data 
de sua publicação. [...] 

O que a resolucão prevê 

Todos os atendimentos devem ser gravados e guardados, com envio de um relatório ao paciente. 
Segundo o CFM, sempre deverá ser mantida a confidencialidade, para se ter certeza de que não haverá 
vazamento das informações trocadas entre médico e paciente. Será necessária a concordância e autorização 
do paciente ou seu representante legal − "por meio de consentimento informado, livre e esclarecido, por escrito 
e assinado" – sobre a transmissão ou gravação das suas imagens e dados. 

Telemedicina e teleconsulta 

A resolução estabelece que a telemedicina é o "o exercício da medicina mediado por tecnologias para 
fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde", podendo ser 
realizada em tempo real (síncrona), ou off-line (assíncrona). Já a teleconsulta é a consulta médica remota, 
mediada por tecnologias, com médico e paciente localizados em diferentes espaços geográficos. 

A primeira consulta deve ser presencial, mas no caso de comunidades geograficamente remotas, como 
florestas e plataformas de petróleo, pode ser virtual, desde que o paciente seja acompanhado por um 
profissional de saúde. Nos atendimentos por longo tempo ou de doenças crônicas, é recomendada a realização 
de consulta presencial em intervalos não superiores a 120 dias. 

Telediagnóstico 

A emissão de laudo ou parecer de exames, por meio de gráficos, imagens e dados enviados pela internet, 
é definida como telediagnóstico, que deve ser realizado por médico com Registro de Qualificação de 
Especialista (RQE) na área relativa ao procedimento. [...] 

Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/entenda-nova-resolucao-do-cfm-sobre-telemedicina-23426622.html>. 
Acesso em: 03/05/2019 (excerto). 

https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/entenda-nova-resolucao-do-cfm-sobre-telemedicina-23426622.html
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 Texto 2 

Telemedicina a favor do paciente 

Prática é bem-vinda, mas merece ser mais debatida 
Raul Cutait 

[...] 
Na minha opinião, essa prática não afasta os médicos de seus pacientes; pelo contrário, intensifica pela maior 

facilidade de interação. Outra situação de grande alcance diz respeito às consultas de segunda opinião por e-mail 
e, em especial, por teleconferência, envolvendo especialistas de outros locais, até mesmo do exterior. 

Finalmente, alguns aspectos complementares devem ser considerados. Assim, é fundamental que se 
mantenha o direito do paciente à privacidade de suas informações e que estas, quando por atendimento não 
presencial, sejam registradas nos prontuários dos pacientes, à semelhança do que se faz em consultas presenciais. 

Por outro lado, cabe aos nossos juristas definir como proteger pacientes e profissionais de saúde em 
situações de atendimento a distância. Outro ponto a contemplar é o da remuneração dos profissionais de saúde 
nos atendimentos não presenciais, uma vez que existe o receio de as fontes pagadoras não valorizarem as 
consultas não presenciais. 

Em conclusão, é incontestável que as novas tecnologias, atuais e futuras, inclusive com a incorporação 
da inteligência artificial, podem, de fato, beneficiar o atendimento dos pacientes em geral, e as faculdades de 
medicina têm obrigação de incluir esse tema em seus currículos e ensinar seus alunos a empregar quaisquer 
tecnologias de forma sapiente e ética. 

Raul Cutait 

Professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP, membro da Academia Nacional de Medicina e presidente do 
Conselho Superior de Responsabilidade Social da Fiesp. 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/03/telemedicina-a-favor-do-paciente.shtml>. Acesso em: 02/05/2019. 

 Texto 3 

Saúde não é filme de ficção 

Mario Jorge Tsuchiya 

[...] 
Reflitamos: considerando o simples fato de que uma teleconsulta pode gerar inúmeros problemas, tanto 

para médicos como para pacientes – seja por diagnósticos equivocados ou vazamento de informações 
confidenciais, entre tantas consequências negativas –, é preciso uma estrutura tecnológica impecável para pôr 
em prática tal proposta. 

Onde ainda reinam antenas parabólicas, espera-se a disponibilidade de tablets e telefones celulares de 
última geração? 

Pesquisa do IBGE de 2018 revelou que 1) só 43,6% das pessoas com nenhum grau de escolaridade 
possuíam um aparelho móvel em 2016; e 2) entre pessoas com mais de 60 anos, o índice de uso de aparelhos 
celulares chegava a apenas 60,9%, devido ao grau de dificuldade que esta faixa da população tem para lidar 
com tecnologia. 

Além disso, há que se considerar que em diversos municípios o acesso à internet ainda é precário. As 
populações mais distantes e mais necessitadas nem sequer possuem um celular em casa, que dirá um 
smartphone com internet de boa qualidade! [...] 

Mario Jorge Tsuchiya  

Presidente do Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo). 

Folha de S. Paulo. Tendências/Debates, 29/03/2019, p. A3. 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/03/telemedicina-a-favor-do-paciente.shtml
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PARTE I – QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 

1.  

Dos R$ 47,3 bilhões gastos com investimentos pelo Governo Federal em um certo ano fiscal, o Ministério da 
Saúde foi responsável por apenas 8,2% dessa quantia, segundo levantamento do Conselho Federal de Medicina 
(CFM). Dentre os órgãos do Executivo, a Saúde aparece em quinto lugar na lista de prioridades no chamado “gasto 
nobre”. Isto significa que as obras em rodovias, estádios, mobilidade urbana e até armamento militar como 
blindados, aviões de caça e submarinos nucleares ficaram à frente da construção, ampliação e reforma de unidades 
de saúde e da compra de equipamentos médico-hospitalares para atender o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24511:saude-representa-so-8-do-total-de-
investimentos-publicos-no-brasil&catid=3>. Acesso em: 22/05/2019. 

 O gráfico a seguir mostra o investimento financeiro (em bilhões de reais) em alguns ministérios 
brasileiros, em um determinado ano fiscal. 

 

 De acordo com os dados, a diferença entre a média e a mediana dos investimentos foi de 

a)  0. 

b) 0,505. 

c)  1,220. 

d)  1,875. 

e)  2,004. 

  

3,89

7,57

11,02

4,43
3,28

8,84

Saúde Educação Transporte Integração
Nacional

Cidades Defesa

Investimento Financeiro do Governo Federal 
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2. No dia 1.º de dezembro de 2010, o governante de uma cidade precisou contratar um empréstimo de  
 R$ 3 200 000 para pagar o décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais. A taxa de juros 

compostos utilizada pelo banco foi 10% ao ano. Por problemas financeiros, nenhuma parcela da dívida 
foi honrada. Após um período de tempo, foi pago o valor de R$ 6 400 000, quitando a dívida. O ano de 
pagamento da dívida foi 

 Dado: log 2 = 0,3 e log 11 = 1,04. 

a)  2015. 

b) 2016. 

c)  2017. 

d)  2018. 

e)  2019. 

3.  

Os tubos para coleta de sangue, são usados para coletar e transportar as amostras de sangue do paciente 
ao laboratório de análises clínicas. 

Cada tipo de tubo para coleta de sangue possui uma função, ou seja, deve ser utilizado para um tipo de 
análise. Caso o material biológico do paciente seja colocado em um recipiente inadequado, ele será descartado 
pelo laboratório, já que não haverá utilidade para aquela análise. 

Os tubos para coleta de sangue se diferenciam uns dos outros pelas cores da tampa, sendo elas: 

• azul: tubo com citrato de sódio; 
• vermelha ou amarela: tubo sem anticoagulante; 

• verde: tubo com heparina; 

• roxa: tubo com EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético); 

• cinza: tubo com fluoreto de sódio. 

Disponível em: <http://sa.sol-m.com/noticias/diferencas-de-tubos-para-coleta-de-sangue/> Acesso em: 30/05/2019. 

 Um suporte contendo 28 tubos de coleta de sangue com tampas de cores diferentes: 10 azuis,  
6 vermelhas, 3 amarelas, 5 verdes, 2 roxas e 2 cinzas chegou a um laboratório para a realização de 
análises clínicas. 

 Suponha que o técnico retire 2 tubos desse suporte, um após o outro, aleatoriamente. Qual a 
probabilidade de sair um tubo sem anticoagulante apenas na primeira retirada? 

a)  9
28

 

b) 21
42

 

c)  19
84

 

d)  22
126

 

e)  171
784

 

http://sa.sol-m.com/noticias/diferencas-de-tubos-para-coleta-de-sangue/
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4. Dada a função polinomial ( ) 4 3 211 5 4P x x x x x= + − + +  . Considere as afirmações a seguir: 

I. O produto das raízes é 4. 

II. P(x) é divisível por ( ) 2A x x 2x 1= − − . 

III. A maior raiz da equação é 1 2+ .  

 Assinale a alternativa correta. 

a)  Somente a afirmativa I é correta. 

b) Somente a afirmativa II é correta. 

c) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

d) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

e) Todas as afirmativas são corretas. 
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5.  

Se as concentrações de gás carbônico (CO2) na atmosfera continuarem a aumentar no ritmo atual, o arroz 
pode se tornar menos nutritivo nas próximas décadas e colocar em risco a saúde de quase 2 bilhões de 
pessoas que o usam como principal alimento. O arroz exposto a concentrações mais altas de gás carbônico 
apresentou redução no teor de vitaminas do complexo B. Uma delas, o folato (vitamina B9), é essencial para 
o desenvolvimento adequado do sistema nervoso central do feto.  

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/07/19/arroz-perde-nutrientes-com-mais-co2-no-ar/>.  
Acesso em: 23/05/2019 (adaptado). 

 Como vimos no texto, a falta da Vitamina B9 compromete o desenvolvimento do sistema nervoso 
central fetal. A carência das demais vitaminas do complexo B é responsável por outros males 
carenciais. Assinale a única alternativa que corresponde à sequência correta da associação entre as 
vitaminas do complexo B e suas respectivas carências. 

COLUNA 1 COLUNA 2 

1. Vitamina B1 

2. Vitamina B2 

3. Vitamina B3 

4. Vitamina B5 

5. Vitamina B12 

 

( ) pelagra 

( ) anemia perniciosa 

( ) queimação plantar 

( ) fotofobia 

( ) beribéri 

a) 5,4,3,2,1 

b) 3,5,1,4,2 

c) 5,3,4,2,1 

d) 3,5,4,2,1 

e) 1,2,4,3,5 

6. 

As plantas não são completamente inertes. Elas têm jeitos engenhosos de compensar a falta de 
neurônios, e são capazes de se comunicar e reagir a estímulos ambientais. Pegue, por exemplo, os girassóis 
– que seguem a luz sem ter músculos, nervos ou tendões. Para alcançar a façanha, eles precisam regular o 
crescimento do pedúnculo (o “caule”) de acordo com seu relógio biológico. De manhã, as células da parte oeste 
do caule se multiplicam mais rápido, fazendo a planta cair na direção do sol nascente. À tarde, a parte leste 
toma a dianteira, e a flor passa a pender para oeste, onde o sol se põe. 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/plantas-se-comunicam-por-baixo-da-terra/>. Acesso em: 23/05/2019. 

  

https://super.abril.com.br/ciencia/plantas-se-comunicam-por-baixo-da-terra/
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 O movimento realizado pelos girassóis para seguir a luz é chamado de fototropismo. O texto afirma que 
eles seguem a luz. Marque a única alternativa que explica o fato de que as células se multipliquem mais 
pela manhã na parte oeste do caule e, à tarde, mais na parte leste.  

a) O transporte do etileno é polarizado, de cima para baixo, fazendo com que o caule cresça mais do lado claro. 

b) O transporte da auxina é polarizado, de baixo para cima, fazendo com que o caule cresça mais do lado claro. 

c) O transporte de auxina é polarizado, de cima para baixo, fazendo com que o caule cresça mais do lado escuro. 

d) O transporte de giberilina é polarizado, da raiz até as folhas, possibilitando o crescimento vertical da planta. 

e) O transporte do etileno é polarizado, de baixo para cima, permitindo um crescimento maior do lado escuro 

do caule. 

 
7. 

O cerrado brasileiro, segundo estudos, tem mais de 4,6 mil espécies de plantas e animais que não são 
encontrados em nenhum outro lugar. "Essa projeção assustadora que encontramos é uma combinação de dois 
fatores: o cerrado é um hotspot global de biodiversidade principalmente por causa das plantas, e ele já perdeu 
metade da sua área", afirma Strassburg. 

"A área de desmatamento do cerrado não é maior que a da Amazônia, mas a taxa de desmatamento é." 

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39358966>. Acesso em: 23/05/2019. 

 O termo hotspot é aplicado para áreas com 

a) grande biodiversidade, com altos níveis de espécies exótica e destruição. 

b) grande biodiversidade, com altos níveis de endemismo e pouca destruição. 

c) pequena biodiversidade, com altos níveis de endemismo e muita destruição. 

d) pequena biodiversidade, com grande quantidade de nichos ecológicos e habitat restrito. 

e) grande biodiversidade, com altos níveis de endemismo e destruição. 

  

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39358966
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8.  

A atenuação da elevação da frequência cardíaca (FC) ao exercício, conhecida como incompetência 
cronotrópica (IC), tem sido associada à isquemia miocárdica e à doença arterial coronariana (DAC) mesmo em 
pacientes saudáveis. Apesar disso, ainda não é um diagnóstico rotineiro e bem definido nos protocolos de avaliação 
cardiológica, sendo seus mecanismos fisiopatológicos desconhecidos e suas implicações clínicas subestimadas.  

O teste ergométrico (TE) apresenta-se como uma metodologia bem estabelecida no diagnóstico e 
estratificação de risco dos pacientes com DAC.   

Disponível em: <www.scielo.br/pdf/abc/v98n5/aop03012.pdf> Acesso em: 17/05/2019. 

 Para se saber se um paciente apresenta incompetência cronotrópica, calcula-se um índice conhecido 
como índice cronotrópico, dado por: 

FC atingida FC de repousoÍndice cronotrópico x100
FC máxima(220 idade) FC de repouso

−
= =

− −
  

 Na equação acima, a frequência cardíaca máxima (FC máxima) é dada pela diferença entre a constante 
220 e a idade da pessoa, em anos. Se uma pessoa apresenta um índice cronotrópico menor que 0,8 
(80%) afirma-se que ela tem a incompetência cronotrópica.   

 

 Para os cálculos abaixo, se necessário, considere π = 3 e g = 10 m/s². 
 

 Uma pessoa, de 50 anos de idade, com FC de repouso igual a 70 batimentos por minuto, ao realizar um 
teste de esteira, apresentou um índice cronotrópico igual a 0,55.  Pode-se afirmar que a frequência 
cardíaca atingida pelo paciente é numericamente igual à frequência 

a) de um motor cuja eixo de rotação apresenta uma velocidade angular de 20 π rad/s. 

b) de um pêndulo simples de comprimento 40 cm, que oscila com pequena amplitude, em um plano vertical. 

c) de um bloco de massa 2,56 kg, preso a uma mola de constante elástica 400 N/m, realizando um 

movimento harmônico simples, em um plano horizontal liso. 

d) do movimento do ponteiro dos segundos de um relógio. 

e) de um disco circular de diâmetro 20 cm, no qual um ponto da periferia se move com velocidade de 240 cm/s. 

  

http://www.scielo.br/pdf/abc/v98n5/aop03012.pdf


 

 14 

9. Uma bola apresenta velocidade de 30 m/s, num plano horizontal sem atrito. Num dado instante, ela 
sofre a ação de uma força horizontal constante de 60 N, durante um percurso retilíneo de 10 m. Após a 
ação da força, a bola percorre mais alguns metros e encontra um anteparo, como mostra a figura. 

 

 Ao se chocar com o anteparo, a bola sofre uma colisão perfeitamente inelástica, havendo conversão 
de 40 % da energia cinética em calor. Metade do calor produzido devido à colisão é absorvido pela bola. 
O calor específico do material com que é feita a bola corresponde a 0,4 cal/g°C, e a variação de 
temperatura da bola foi de 2 °C. Considere 1 cal = 4 J.  Pode-se afirmar que a massa da bola, em gramas, 
equivale aproximadamente a 

a) 760,4. 

b) 180,3. 

c) 77,8. 

d) 37,5. 

e) 14,7. 

10. A utilização da Física na Biologia e na Medicina não é nova, e vem evoluído rapidamente. O emprego 
de aparelhos desenvolvidos inicialmente para pesquisas físicas é fundamental para a obtenção de 
informações mais precisas e completas nos mais diferentes diagnósticos médicos. Por exemplo, as 
ondas luminosas que formam os feixes de laser são usadas nas importantes cirurgias de correção da 
visão para as pessoas que têm miopia, hipermetropia e astigmatismo. Atualmente há várias aplicações 
na área da medicina, o que promoveu consistentes avanços em diversos campos da saúde. Exames 
como a radiografia, tomografia, ecografia, ressonância magnética, além da radioterapia usada no 
tratamento do câncer são alguns exemplos da utilização de ondas e, consequentemente, da aplicação, 
na medicina, de uma área da física denominada Ondulatória. 

 Dentre os vários exames médicos nos quais se utilizam ondas para promover a diagnose de algumas 
doenças, qual deles não se utiliza de ondas de caráter transversal? 

a) Tomografia. 

b) Ecografia. 

c) Raios X. 

d) Ressonância magnética. 

e) Radioterapia. 
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11. Os ácidos inorgânicos possuem inúmeras aplicações em nosso cotidiano e também nas indústrias. O 
fósforo é um elemento que propicia a formação de vários desses ácidos, sendo que o ácido fosfórico, 
cuja estrutura está apresentada a seguir, é o mais importante deles. Suas aplicações variam desde 
conservante de bebidas refrigerantes até utilização como substância que remove a ferrugem de peças 
metálicas. 

 

Ácido fosfórico 

 A partir das informações propiciadas pela análise da estrutura molecular de uma molécula de ácido 
fosfórico, avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta. 

 Dados valores de número atômico: H = 1; O = 8; P = 15 e K = 19. 

a) O átomo de fósforo assume geometria molecular do tipo piramidal. 

b) Ainda que seja classificada como ácido, essa substância possui caráter alcalino devido à presença dos 

grupos hidroxila. 

c) O número de oxidação do fósforo na formação desse ácido é -3. 

d) Uma reação de neutralização total desse ácido com a base hidróxido de potássio necessitaria de um mol 

do ácido para cada três mols da base. 

e) As interações das moléculas desse ácido com as moléculas de água ocorrem por forças do tipo  

dipolo-induzido. 

12. A equação química apresentada a seguir representa um importante equilíbrio físico-químico que ocorre 
na atmosfera terrestre. 

2(g) 2(g) (g)1N 1O 2NO H 43,2 kcal+ ∆ = +  

 Esse equilíbrio é amplamente estudado pelos pesquisadores em sistemas fechados, e sua avaliação 
propicia informações relevantes para a preparação de motores automotivos menos poluentes, pois 
também é um tipo de reação que ocorre entre os gases oxigênio e nitrogênio durante as combustões 
que geram energia para os carros. 

 Em relação às ações que propiciam o favorecimento dessa reação para um dos lados, reagentes ou 
produtos, assinale a alternativa correta. 
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2(g) 2(g) (g)1N 1O 2NO H 43,2 kcal+ ∆ = +

 

a) Considerando que ocorra manutenção da quantidade de matéria das substâncias quando se faz essa 

reação em um recipiente com maior volume, o equilíbrio é deslocado em favor dos reagentes. 

b) Um motor automotivo desregulado que possua uma elevação da temperatura acima do normal propicia a 

formação de maior quantidade do óxido. 

c) Para o sistema em equilíbrio, a adição de uma das substâncias simples irá deslocar o equilíbrio em favor 

dos reagentes. 

d) Para o sistema em equilíbrio, a retirada do óxido irá deslocar o equilíbrio em favor dos reagentes. 

e) A utilização de um catalisador específico irá propiciar uma reação tão efetiva que todos os reagentes 

envolvidos irão, de fato, se transformar em produtos. 

13. A melatonina, cuja estrutura é apresentada a seguir, é um dos hormônios relacionados à regulação do sono. 

 

 Estudos recentes, entretanto, vêm associando essa substância a resultados bastante efetivos no 
tratamento do Jet Leg – uma descompensação horária causada pela mudança do fuso horário, epilepsia 
e até mesmo doença de Alzheimer. 

 A partir da avaliação da estrutura apresentada, percebe-se que a melatonina 

a) possui um carbono quiral e, por isso, pode apresentar duas estruturas espaciais opticamente ativas. 

b) possui muitos carbonos em sua estrutura e átomos de elementos eletronegativose, por isso,  é uma 

substância anfifílica que apresenta facilidade para atravessar membranas celulares por difusão. 

c) possui, dentre outras funções, grupos orgânicos das classes funcionais éter e cetona. 

d) possui fórmula molecular C13H8N2O2. 

e) possui estrutura de um aminoácido, pois sua carbonila indica a presença de um ácido carboxílico 

acompanhado de grupamento amino. 
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14. 

Afeganistão 

No Afeganistão, que tem uma das mais altas taxas de mortalidade materno-infantil do mundo, a 
organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) concentrou-se em oferecer atendimento de emergência, pediátrico 
e materno. O número de pessoas que procuram atendimento médico nos seis projetos mantidos pela 
organização cresce constantemente. As equipes realizaram o parto de mais de 70 mil bebês em 2017, quase 
um quarto de todos os nascimentos assistidos por MSF no mundo. 

Médicos Sem Fronteiras – Relatório Anual 2017, p. 6. 

 Os sinais de pontuação configuram-se como elemento fundamental para a obtenção de sentido em 
textos escritos. As duas ocorrências de “que”, no excerto anterior, pela presença ou ausência de 
vírgula que as anteceda, introduzem, respectivamente, 

a) uma explicação sobre o Afeganistão e uma restrição ao conjunto de pessoas referidas. 

b) uma informação paralela sobre o Afeganistão e outra imprescindível sobre as pessoas. 

c) um juízo de valor expresso por elementos sintáticos diferentes em cada um dos casos. 

d) uma causa para a situação do Afeganistão e uma consequência para o grupo de pessoas. 

e) um conjunto de características secundárias, mas com diferente relevância em cada caso. 

15. 

Uma outra biologia 

Escrito há dois milênios, o tratado de Aristóteles sobre os animais influenciou a anatomia de Cuvier e foi 
elogiado por Charles Darwin 

Razões não faltam para ler a História dos animais 2 mil anos após sua redação. É um livro maravilhoso, 
que causa espanto e deleite em qualquer leitor interessado pelo assunto. A presença da palavra “história” no 
título não deve nos enganar: trata-se do uso antigo do termo, que significa “descrição”, e não necessariamente 
inclui a dimensão temporal que associamos a narrativas de caráter histórico. Mas pode-se dizer que as 
descrições de Aristóteles fazem as vezes de histórias, descrevendo os animais anatomicamente, traçando sua 
figura, relatando seus hábitos. 

Pedro Paulo Pimenta. Quatro cinco um, abril/2018, p. 26. 

 As aspas podem ser empregadas, obedecendo-se às convenções de escrita, para indicar diferentes 
destaques em variados contextos. No excerto de texto desta questão, as aspas foram empregadas para 

a) enfatizar a ironia com que as palavras destacadas foram empregadas. 

b) revelar o emprego de discurso indireto relatado nas palavras destacadas. 

c) marcar a utilização das palavras destacadas em sentido denotativo. 

d) atenuar a interpretação pejorativa que os termos em destaque carregam. 

e) destacar palavras que assumem sentidos específicos nesse contexto. 
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16. A manchete e o subtítulo a seguir são referência para a questão. 

Casos atípicos de transmissão de Hepatite E por ratos são registrados 

Registros alertam especialistas, que ainda não sabem como a doença pode ser passada 
 dos roedores para humanos 

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/11/casos-atipicos-de-transmissao-de-hepatite-e-por-ratos-sao-
registrados.html>. Acesso em: 20/05/2019. 

 Com base na leitura das informações apresentadas, infere-se que a relação entre o desconhecimento 
sobre a possibilidade de transmissão da doença de roedores para humanos e sua caracterização como 
atípica é de  

a) generalização e especificação. 

b) comparação. 

c) causa e consequência. 

d) ressalva. 

e) condição. 

17.  

Longevidade é coisa do cérebro 

De que serve ter um montão de neurônios no cérebro? “Mais capacidade cognitiva, independentemente 
do tamanho do cérebro”, eu sou a primeira a defender. Mas também sou a primeira a contra-argumentar: “... 
não que isso seja absolutamente necessário para a vida ou sobrevivência”. Porque não é. 

Camundongos têm um milésimo do nosso número de neurônios no córtex cerebral e há milhões de anos 
vão muito bem, obrigada (tanto que eu penei para me livrar de uma família que andou visitando minha cozinha 
à noite). 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/suzanaherculanohouzel/2018/11/longevidade-e-coisa-do-cerebro.shtml>.  
Acesso em: 20/05/2019. 

 Ao utilizar os camundongos como exemplo para sua argumentação, a autora do texto 

a) singulariza a experiência humana em relação à longevidade. 

b) questiona a relação entre número de neurônios e sobrevivência. 

c) condiciona o número de neurônios à possibilidade de sobrevivência. 

d) enfatiza o impacto da ausência de capacidade cognitiva em ratos. 

e) diagnostica a relação positiva entre quantidade de neurônios e sobrevivência. 

  

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/11/casos-atipicos-de-transmissao-de-hepatite-e-por-ratos-sao-registrados.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/11/casos-atipicos-de-transmissao-de-hepatite-e-por-ratos-sao-registrados.html
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/suzanaherculanohouzel/2018/11/longevidade-e-coisa-do-cerebro.shtml


 

 19 

 

18. Texto I 

“Os policiais, vendo que ela não se despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza então,  
erguendo-se num ímpeto de anta bravia, recuou de um salto, e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já 
de um só golpe certeiro e fundo rasgara o ventre de lado a lado. 

E depois emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue.” 

Azevedo, Aluísio. O cortiço – 5. ed. – São Paulo: Editora Moderna, 2015. p.274. 

 Texto II 

“A lâmina de Nhô Augusto talhara de baixo para cima, do púbis à boca-do-estômago, e um mundo de 
cobras sangrentas saltou para o ar livre, enquanto seu Joãozinho Bem-Bem caía ajoelhado, recolhendo seus 
recheios nas mãos.” 

Rosa, João Guimarães. Sagarana. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 411. 

 Analise o que se afirma a seguir e assinale o que for correto, tendo em mente os excertos lidos em 
consonância com o enredo na íntegra das obras O cortiço e Sagarana, bem como as características 
dos respectivos autores.  

a) Os fatos que antecedem os dois momentos acima descritos são, respectivamente, a denúncia do 

paradeiro de Bertoleza a seu antigo dono e uma discussão entre Joãozinho Bem-Bem e Augusto Matraga 

pela chefia do bando de jagunços. 

b) O registro desnudo e desapaixonado das mortes de Bertoleza e de Joãozinho Bem-Bem por meio de 

cenas repugnantes  é uma característica do Naturalismo, embora só a primeira obra pertença, 

efetivamente, a essa estética. 

c) Bertleza escolhe o suicídio para não voltar ao cativeiro, mas ignora que João Romão a entregara aos 

antigos donos, com auxílio de Libório, o velho mesquinho que morava no cortiço e ajudava o português 

em suas tramoias. 

d) Na sequência da morte de Joãozinho Bem-Bem, Augusto Matraga é socorrido pelos habitantes do vilarejo 

e, apesar da determinação inicial, assume a chefia do bando de jagunços e volta para a antiga vida que 

tinha antes da surra. 

e) Após presenciar a morte da ex-amante e serviçal, João Romão se dá conta do que fizera e procura uma 

comissão de abolicionistas a fim de dar uma enorme contribuição em dinheiro como forma de acalmar a 

própria consciência. 

19. Há um certo consenso, entre os críticos literários, em classificar Vidas secas como um romance 
circular, já que tanto no primeiro quanto no último capítulo encontramos os mesmos elementos: a seca 
forçando a retirada da família de Fabiano em busca de uma vida melhor. Entre esses dois capítulos, 
esses dois movimentos, desenvolve-se a narrativa que é considerada uma das mais importantes de 
sua geração. Analise o que se afirma a seguir, tendo em mente a totalidade da obra. 
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I. A seca é elemento onipresente no texto, o motor que gera as mudanças da família. O ambiente hostil e a 

opressão do meio contribuem para a animalização dos personagens. 

II. O universo latifundiário arcaico nordestino é denunciado no capítulo Contas, que mostra as opressivas 

relações socioeconômicas, com Fabiano permanentemente endividado com o patrão. 

III. O capítulo O soldado amarelo registra o momento da vingança de Fabiano que, preso injustamente pelo 

soldado anteriormente, não hesita em vingar-se, devolvendo a violência que havia sofrido. 

IV. Os sonhos de Sinhá Vitória são movidos, paradoxalmente, pela necessidade de manter-se lúcida e ativa 

em meio ao sofrimento da seca, o que justifica seu mutismo e sua pouca habilidade em comunicar-se. 

 É correto o que se afirma em 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) III e IV, apenas. 

e) I, II e IV, apenas. 

20. 

Legado  

Que lembranças darei ao país que me deu  
tudo que lembro e sei, tudo quanto senti? 
Na noite do sem-fim, breve o tempo esqueceu 
minha incerta medalha e a meu nome se ri. 
 
E mereço esperar mais do que os outros, eu? 
Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. 
Esses monstros atuais, não os cativa Orfeu, 
a vagar taciturno entre o talvez e o se. 

Não deixarei de mim nenhum canto radioso, 
uma voz matinal palpitando na bruma 
e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. 
 
De tudo quanto foi meu passo caprichoso 
na vida, restará, pois o resto se esfuma, 
uma pedra que havia em meio do caminho. 

Andrade, Carlos Drummond de. Claro enigma – 1.ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p.19. 

 A análise do poema, tendo em mente as características drummondianas presentes em Claro enigma e 
os demais poemas da obra,  permite-nos inferir que 

a) a retomada das formas clássicas – Legado é um soneto alexandrino – faz parte do projeto estético que 

desvincula o poeta dos postulados modernistas. 

b) a referência a Orfeu – na mitologia, o poeta mais talentoso que já existiu – remonta ao amor romântico a 

que o poeta almeja, objetivando atenuar a rudeza da pedra em tempos obscuros. 

c) o desencanto e o diálogo metalinguístico amargurado com a arte poética também se encontra presente 

no verso “O mundo não vale o mundo, meu bem”, de Cantiga de Enganar. 

d) o legado deixado pelo eu lírico é amargo e incômodo e conversa com os versos de Oficina irritada – “quero 

que meu soneto, no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer.” 

e) o eu lírico reflete o estado de espírito da obra ao registrar sua preocupação com os caminhos da arte 

poética, pós noite do sem-fim, metáfora da Segunda Guerra Mundial.  
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ATENÇÃO: as questões 21, 22 e 23 são de Inglês e de Espanhol. Escolha apenas uma das 
Línguas Estrangeiras para a resolução e posterior marcação no cartão-resposta. 
 

 

 Read the infographic carefully. 

 
Retrieved from: <https://www.cdc.gov/globalhealth/infographics/pdf/birth-defects-prevention-infographic.pdf>. Access: 26/05/2019. 

21. Analyze the infographic from CDC (Center of Disease Control) and choose the information, which is not 
mentioned in the text. 

a) Folic acid is a kind of fortifier, which has been added in some starchy foods.   

b) The addition of folic acid to foods in the USA has a beneficial health results.    

c) CDC researchers found that after folic acid fortification, estimated 600-700 babies are born each year 

without spina bifida. 

d) It is estimated that the amount of money saved as a result of the fortification policy is around $400 million 

to $600 million dollars every year in the United States. 

e) All women of reproductive age should get 400 micrograms (mcg) of folic acid each day and food with folate 

from a varied diet, to prevent (NTDs).  

  

https://www.cdc.gov/ncbddd/spinabifida/facts.html
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 Read the text carefully. 

Folic acid 

 What are folic acid and folate? 

Folic acid is the man-made form of folate. Folate is found naturally in certain fruits, 
vegetables and nuts. Folic acid is found in vitamins and fortified foods. Both are 
different forms of vitamin B9. 

Folic acid and folate help the body make healthy new red blood cells. 5Red blood cells 
carry oxygen to all the parts of your body. If your body does not make enough red blood 
cells, you can develop anemia. Anemia happens when your blood cannot carry enough 
oxygen to your body, which makes you pale, tired, or weak. Also, if you do not get enough 
folic acid, you could develop a type of anemia called folate-deficiency anemia. 

 Why do women need folic acid? 

² Everyone needs folic acid to be healthy. But it is especially important for women: 
Before and during pregnancy. Folic acid protects unborn children against serious birth defects called 

neural tube defects. These birth defects happen in the first few weeks of pregnancy, often before a woman 
knows she is pregnant. ³ Folic acid might also help prevent other types of birth defects and early pregnancy loss 
(miscarriage). Since about half of all pregnancies in the United States are unplanned, experts recommend all 
women get enough folic acid even if you are not trying to get pregnant. 

To keep the blood healthy by helping red blood cells form and grow. Not getting enough folic acid can lead 
to a type of anemia called folate-deficiency anemia. Folate-deficiency anemia is more common in women of 
childbearing age than in men. 

 How do I get folic acid? 

You can get folic acid in two ways. 
Through the foods you eat. Folate is found naturally in some foods, including spinach, nuts, and beans. 

Folic acid is found in fortified foods (called "enriched foods"), such as breads, pastas, and cereals. Look for the 
term "enriched" on the ingredients list to find out whether the food has added folic acid. 

As a vitamin. Most multivitamins sold in the United States contain 400 micrograms, or 100% of the daily 
value, of folic acid. Check the label to make sure. 

 What can happen if I do not get enough folic acid during pregnancy? 

¹ If you do not get enough folic acid before and during pregnancy, your baby is at higher risk for neural 
tube defects. 

Neural tube defects are serious birth defects that affect the spine, spinal cord, or brain and may cause 
death. These include: 

Spina bifida. This condition happens when an unborn baby's spinal column does not fully close during 
development in the womb, leaving the spinal cord exposed. As a result, the nerves that control the legs and other 
organs do not work. Children with spina bifida often have lifelong disabilities. 4They may also need many surgeries. 

Anencephaly. This means that most or all of the brain and skull does not develop in the womb. Almost all 
babies with this condition die before or soon after birth.[…] 

Retrieved from: <https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/folic-acid>. Access: 27/05/2019 (adapted). 
 

https://www.womenshealth.gov/glossary/#anemia
https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/folic-acid#13
https://www.womenshealth.gov/glossary/#anemia
https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/folic-acid#13
https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/folic-acid#9
https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/folic-acid
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22. Based on questions and answers about Folic Acid, choose the alternative in which there are only correct 
propositions. 

I. Folate and folic acid are forms of vitamin. Folate occurs naturally in food, and folic acid is the synthetic 

form of this vitamin. 

II. Folate vitamin is used for preventing and treating low blood levels of folic acid, as well as its complications, 

including the lack of blood cells.  

III. Women who are pregnant or might become pregnant take folic acid to prevent miscarriage and “neural 

tube defects,” birth defects such as spina bifida  or anencephaly. 

 Mark the correct alternative. 

a) Only I is  correct. 

b) I and II are correct. 

c) I and III are correct. 

d) II and  III are correct. 

e) only III is  correct. 

23. Consider the statements extracted from the text and choose the alternative in which there is a correct 
proposition. 

a) The sentence “If you do not get enough folic acid before and during pregnancy, your baby is at higher risk 

for neural tube defects.” (ref.1) is in the first conditional and indicates an improbable future. 

b) In the sentence, “Everyone needs folic acid to be healthy. But it is especially important for women:” (ref.2) 

the word it refers to pregnancy. 

c) The meaning of the underlined word in the following sentence … “ Folic acid might also help prevent other 

types of birth defects and early pregnancy loss (miscarriage)”(ref.3)  is spontaneous abortion. 

d) The word ‘may’ in the sentence, “They may also need many surgeries.” (ref.4) expresses the idea of 

capability. 

e) The sentence “Red blood cells carry oxygen to all the parts of your body.” (ref.5) is in the present perfect 

tense. 

  

https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8334/folic+acid+oral/details
https://www.webmd.com/baby/default.htm
https://www.webmd.com/baby/guide/pregnancy-miscarriage
https://www.webmd.com/baby/tc/birth-defects-testing-what-are-birth-defects-tests
https://www.webmd.com/parenting/baby/tc/spina-bifida-topic-overview
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Los síntomas de la EM pueden comenzar cinco años antes del diagnóstico 

Las personas con Esclerosis Múltiple (EM) son más propensas que el resto de la población a ir al médico 
o al hospital en los cinco años previos al diagnóstico de la EM, lo que puede demostrar que los síntomas de la 
EM pueden comenzar en este período, según un estudio de científicos canadienses. 

Resulta cada vez más evidente que diagnosticar y tratar la Esclerosis Múltiple lo antes posible se asocia 
con unos mejores resultados a largo plazo para las personas con EM. Sin embargo, identificar los primeros 
signos de la enfermedad puede ser muy complicado. 

Normalmente, la Esclerosis Múltiple se diagnostica después de sufrir al menos un episodio de síntomas 
neurológicos (que se conoce como un primer evento desmielinizante), junto con el resultado de una resonancia 
magnética que presenta lesiones nuevas y antiguas del cerebro o de la médula espinal. 

Los investigadores, que trabajan en la Universidad de British Columbia, analizaron los registros sanitarios 
de casi 14.000 personas con EM de cuatro provincias canadienses entre 1984 y 2014 y los compararon con 
los registros sanitarios de casi 67.000 personas a las que no se les había diagnosticado Esclerosis Múltiple. 

Los resultados, publicados recientemente en la revista Multiple Sclerosis Journal, demostraron que, 
durante los cinco años antes de un primer evento desmielinizante, las personas que tenían un diagnóstico de 
Esclerosis Múltiple habían ido al hospital o al médico más frecuentemente que aquellas sin EM. Las visitas al 
médico/hospital se produjeron a causa de síntomas del sistema nervioso, sensorial, musculoesquelético y 
urinario del cuerpo humano. Las visitas al psiquiatra y los informes acerca de dolores de cabeza y sobre 
enfermedades mentales también fueron más frecuentes entre personas a las que les diagnosticó EM 
posteriormente. 

Otro estudio reciente realizado en el Reino Unido, publicado en la revista Annals of Neurology, demostró 
que una serie de síntomas similares se producían con mayor frecuencia en personas con EM durante los 10 
años previos al diagnóstico. 

Tradicionalmente, no se consideraba que la Esclerosis Múltiple tuviera un pródromo (serie de signos y 
síntomas iniciales no específicos). Sin embargo, este trabajo y otros estudios han demostrado que, analizando 
de forma colectiva a las personas con EM, es posible determinar indicios que pueden indicar un diagnóstico de 
esa enfermedad en una etapa anterior.  

Disponible en: <https://www.esclerosismultiple.com/sintomas-de-la-em-cinco-anos-antes-diagnostico/>.  
Accedido el: 27/05/2019 (adaptado). 

21. Lee atentamente el texto y analiza las proposiciones.  

I. Aunque anteriormente no identificaban un pródromo para la EM, los estudios han indicado que es posible 

determinar signos y síntomas iniciales que pueden ayudar a detectar la EM en una etapa anterior a la que 

normalmente se detecta.  

II. Los estudios que se llevan a cabo han indicado baja probabilidad de correlacionar síntomas del sistema 

nervioso u otros con una etapa anterior al primer evento desmielinizante. 

III. Los primeros síntomas de la EM pueden ser diagnosticados de manera eficaz y con una cierta anterioridad 

al primer evento desmielinizante. Este diagnóstico se hace claro a través de la resonancia magnética y la 

identificación de lesiones antiguas y nuevas tanto en el cerebro como en la médula espinal.  

  

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1352458518783662?journalCode=msja
https://www.readbyqxmd.com/read/29740872/prodromal-symptoms-of-multiple-sclerosis-in-primary-care
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IV. Los resultados de los estudios realizados apuntan para una posible relación entre el aumento de la 

frecuencia de visitas al médico/hospital por determinados síntomas, como los relacionados al sistema 

nervioso, sensorial, musculoesquelético y urinario del cuerpo humano, en un período anterior al 

diagnóstico de la EM.  

V. Los científicos canadienses han investigado los registros sanitarios de más de diez mil personas 

diagnosticadas con EM. La investigación duró más de dos décadas antes de publicar los resultados de la 

investigación.  

 Son correctas las proposiciones 

a) I, III y IV. 

b) II, IV y V. 

c) I, II y III. 

d) III, IV y V. 

e) I, IV y V. 

22. Lee atentamente las proposiciones retiradas del texto y marca la única opción correcta. 

a) “(…) entre 1984 y 2014 y los compararon con los registros sanitarios (…)”. Los numerales destacados se 

escriben: mil nuevecientos y ochenta y cuatro y dos mil cuatorce. 

b) “Sin embargo, este trabajo y otros estudios han demostrado que (…)”. La palabra destacada es una 

conjunción y en este ejemplo podría ser sustituida por “e” ya que el uso excepcional de la “e” ocurre 

delante de “o”, “ho”, “i”, “hi”. 

c) “(…) durante los cinco años antes de un primer evento desmielinizante (…)”. La palabra destacada es 

una apócope y, en este caso, no está correctamente utilizada ya que por estar delante de un sustantivo 

masculino singular su forma adecuada sería “primero”.  
d) “(…) se diagnostica después de sufrir al menos un episodio de síntomas neurológicos (…), junto con el 

resultado de una resonancia magnética que presenta lesiones nuevas y antiguas del cerebro o de la 

médula espinal”. De acuerdo con la tonicidad de las sílabas y las reglas de acentuación, las palabras 

destacadas son, respectivamente: aguda, esdrújula y llana. 

e) “(…), lo que puede demostrar que los síntomas de la EM pueden comenzar en este período, según un 

estudio de científicos canadienses”. La palabra destacada es un adverbio que podría ser sustituido por 

“hacia” sin cambiar en el significado.   
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23. Analiza atentamente la infografía y marca la alternativa correcta. 

 
Fuente: <https://goo.gl/YqKEj4>. Accedido el: 27/05/2019. 
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a) Las neuronas afectadas por la esclerosis múltiple poseen una transmisión de impulsos deficitaria o nula 

lo que lleva a determinar los síntomas, el tratamiento e incluso las causas de la degeneración del sistema 

nervioso central.  

b) La esclerosis múltiple es una enfermedad incurable y autoinmune que afecta al sistema nervioso central 

dañando la sustancia que recubre las fibras nerviosas haciendo con que la transmisión de impulsos se 

vea perjudicada o anulada.  

c) La rehabilitación física juntamente con un tratamiento medicamentoso es capaz de promover la regresión 

de la enfermedad hasta el punto de transformar las neuronas con esclerosis múltiple en neuronas sanas, 

haciendo con que la enfermedad retroceda hasta eliminarla completamente del organismo.  

d) Por ser una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, la esclerosis múltiple afecta, 

principalmente, a personas mayores, que ya se encuentran jubiladas o retiradas de sus quehaceres 

cotidianos laborales.  

e) El 70% de todos los casos de esclerosis múltiple se concentran en la región de México, y, entre ellos, el 

número de mujeres afectadas es el doble del número de hombres afectados.  
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24. 

Após a demissão de Feijó do Ministério da Justiça, exaltados e moderados acirraram suas disputas. Para 
atenuá-las, foi elaborado, em 1834, o Ato Adicional à Constituição, estabelecendo alterações à Carta 
Outorgada de 1824. O Ato visava conciliar as tendências centralizadoras dos moderados e descentralizadoras 
dos exaltados.  

VICENTINO, C.; DORIGO, G. História do Brasil. Scipione, 2004. 

 As determinações desse documento alteraram a vida política durante o Período Regencial na medida 
em que ocorreu 

a) a criação de assembleias legislativas provinciais, medida descentralizadora, que garantia às províncias 

liberdade administrativa e, inclusive, fazer suas próprias leis. 

b) a manutenção do exercício do poder moderador e do Conselho de Estado como forma de controlar 

possíveis manifestações populares que prejudicassem a ordem política. 

c) a substituição da Regência Una pela Regência Trina, que se manteve até o início do Segundo Reinado, 

dessa maneira garantia-se a descentralização política, agradando a maioria. 

d) a extinção do Município Neutro do Rio de Janeiro, que consistia em um território dependente da 

administração central, prejudicando o processo de centralização política proposto pela maioria dos 

deputados. 

e) a instituição do Ministério da Conciliação, que objetivava garantir a unidade política entre liberais e 

conservadores, contribuindo, dessa maneira, para garantir equilíbrio político. 

25. Leia o trecho de Edgard Leuenroth, publicado em 24 de março de 1906. 

[...] A fábrica de Ipiranguinha emprega, das 5h30 da manhã às 6h30 da tarde, com 1 hora para o almoço, 
parto de 500 operários, os mais novos dos quais estão ali há uns três anos. Na fiação, a maioria dos operários 
oscila entre 10 e 30 mil-reis mensais; e nota-se que as crianças – metidas na prisão naquela idade, em que o 
ar e a luz são tão necessários -, em vez de serem auxiliadoras da família, são aproveitadas pela indústria como 
concorrentes dos adultos, cujos salários elas fazem rebaixar. [...] 

A Terra Livre, São Paulo, 24/03/1906. In: CARONE, E. Movimento operário do Brasil. São Paulo: Difel, 1979. p. 52-3.  

 O contexto histórico em que esse texto foi publicado, reflete 

a) a ingenuidade da classe trabalhadora, lançada à própria sorte, que ainda não sentiu as influências dos 

movimentos anarcossindicalistas e socialistas vindos da Europa. 

b) as críticas à Constituição Polaca que, apesar de conceder alguns direitos trabalhistas, não amparava a 

classe trabalhadora no que se refere à manutenção do trabalho infantil. 

c) a influência do socialismo utópico de Charles Fourier, instalado pela primeira vez no Brasil, na qual a 

classe trabalhadora ataca o opressor sistema capitalista.  

d) o descontentamento da classe operária após a fundação do Partido Comunista do Brasil, que atacou a 

política patronal no nascente setor industrial brasileiro. 

e) a influência do sindicalismo e das ideologias anarquistas trazidas pelos imigrantes italianos no início do 

século XX. 
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26. Observe a charge a seguir. 

 

 A charge remete ao Pacto Germano Soviético firmado entre a União Soviética e a Alemanha, no ano de 
1939, que representou 

a) a permissão para que as tropas soviéticas invadissem a Finlândia, dando início à Segunda Guerra 

Mundial, numa manobra conhecida como Anschluss. 

b) um acordo de não agressão entre esses países, além de dividir a Polônia entre si e conceder a ocupação 

da Finlândia e dos países bálticos pela União Soviética. 

c) a aproximação das duas potências no aspecto militar, orientadas pelo Plano Schlieffen, que garantia a 

neutralidade dos alemães ao retomar os países bálticos. 

d) a comemoração da instalação do Sindicado Solidariedade na Polônia, cujos simpatizantes defendiam 

ideias de cunho nacionalista e militarista.  

e) um acordo, fundamentado na Carta do Atlântico, por meio do qual os dois países dividiriam a Polônia e 

anexariam regiões perdidas na Primeira Guerra Mundial. 
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27. Geada é a formação de uma camada de cristais de gelo na superfície ou na folhagem exposta devido à 
queda de temperatura. A Geada mais comum é provocada pelo resfriamento intenso da superfície em 
noites de céu limpo, isto é, sem nuvens, pouco ou nenhum vento e com baixa umidade.  

 Um grupo de médicos que realiza trabalhos em áreas afastadas de núcleos urbanos, ao necessitarem 
passar a noite em barracas e ao se depararem com as condições propícias à ocorrência de geada, 
deverão evitar o local onde a ocorrência desse fenômeno será a mais intensa possível, indicada no 
perfil a seguir pelo número  

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

28. Analise os dados a seguir: 

Eleitores brasileiros no exterior - 2018 

(Países com mais de 5.000 eleitores cadastrados) 

País Número de eleitores País Número de eleitores 

1. Estados Unidos 160.035 8. Espanha 20.765 

2. Japão 60.720 9. Suíça 19.674 

3. Portugal 39.246 10. França 11.048 

4. Reino Unidos 25.927 11. Austrália 8.245 

5. Itália 25.489 12. Paraguai 7.526 

6. Alemanha 25.273 13. Argentina 7.163 

7. Canadá 22.064   

Disponível em: <http://independente.com.br/numero-de-brasileiros-inscritos-para-votar-no-exterior-cresce-41/> Acesso em: 17/05/2019. 

http://independente.com.br/numero-de-brasileiros-inscritos-para-votar-no-exterior-cresce-41/
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 A distribuição dos eleitores brasileiros nos diversos países indicados na tabela pode ser explicada, 
principalmente por 

a) proximidade geográfica. 

b) questões étnicas. 

c) afinidade cultural. 

d) questões econômicas. 

e) questões religiosas. 

29. A reportagem a seguir refere-se ao município de São Paulo. 

Em tempos de intensa preocupação com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti – dengue, zika e 
chikungunya –, um mal antigo continua presente e matando mais gente que o contrai do que a dengue: a 
leptospirose. No ano passado, a doença registrou sua maior taxa de letalidade desde 2011. Segundo a 
Secretaria Municipal da Saúde, foram 162 casos e 22 mortes – a cada sete pessoas infectadas com 
leptospirose, uma morreu. O cenário demonstra uma persistência da leptospirose, que é transmitida pela urina 
de ratos contaminados, e acende o alerta para a população e médicos sobre sintomas como febre, fadiga e 
dor muscular posterior em até 30 dias do contato com enchentes, lixo ou lama de locais de risco de roedores.  

Disponível em: <https://www.metrojornal.com.br/foco/2016/03/28/em-sao-paulo-leptospirose-mata-mais-que-a-dengue.html>. Acesso em: 
17/05/2019 (adaptado). 

 Além das ações de prevenção que busquem minimizar o problema descrito na reportagem, a secretaria 
de saúde do município de São Paulo, conhecendo o clima da cidade, deve se preparar para a maior 
ocorrência da doença em destaque no texto, no mês de 

a) janeiro. 

b) abril. 

c) junho. 

d) agosto. 

e) outubro. 

  

https://www.metrojornal.com.br/foco/2016/03/28/em-sao-paulo-leptospirose-mata-mais-que-a-dengue.html


 

 32 

 

30. 

A vacinação propõe imunizar o corpo humano contra doenças infecciosas. Mas você já recebeu alertas 
no seu celular sobre o perigo de tomar vacina? Nos últimos meses, dezenas de mensagens contra a 
imunização apareceram nas redes sociais e aplicativos como o WhatsApp. Frases apelativas como “A vacina 
é mortal”, “Essas doses já mataram milhares” e “Não vacine seus filhos. É um risco.” foram amplamente 
compartilhadas no Brasil e ajudaram a disseminar o medo. Também ficaram famosas notícias falsas como 
afirmar que a vacina para a febre amarela era um golpe para reduzir a população mundial ou que a vacina 
contra o HPV estimulava meninas a iniciar uma vida sexual. Os boatos prejudicam a proteção contra doenças 
e já preocupam médicos. A desinformação é tanta que, em julho de 2018, o Governo e entidades médicas 
divulgaram um manifesto chamando a atenção da população sobre a importância de manter a vacinação em 
dia para evitar doenças e suas sequelas. 

Disponível em: <https://.../atualidades/saude-vacinacao-em-queda-pode-aumentar-o-risco-de-doencas-ja-erradicadas-no-brasil.htm>. 
Acesso em: 17/05/2019. 

 A reportagem evidencia um risco do retorno de doenças erradicadas há décadas no Brasil tais como a 

a) poliomielite. 

b) meningite. 

c) hepatite. 

d) caxumba. 

e) malária. 

31. Leia o texto. 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de minérios. Segundo dados do último anuário do Instituto 
Brasileiro de Mineração – IBRAM, no ano de 2017, o Brasil exportou um volume de 403 milhões de toneladas 
de bens minerais, gerando divisas de quase 30 bilhões de dólares. 

Ainda segundo o mesmo documento, os principais produtos exportados são ferronióbio, ouro, cobre, 
bauxita, manganês e ferro, mineral este explorado na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). Porém, 
a elevada produção tem um custo. Vimos um reflexo desse custo em novembro de 2015, com o rompimento 
da barragem de rejeitos do Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, Município de Mariana (MG). Recentemente, 
no dia 25 de janeiro de 2019, presenciamos o rompimento de mais uma barragem, novamente em Minas 
Gerais, na cidade de Brumadinho, com quase 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos despejados ao longo 
do vale do rio Parauapebas. A falta de responsabilidade, mais uma vez, foi de uma das maiores empresas de 
mineração do mundo. 

Texto retirado de: <https://www.unicesumar.edu.br/blog/o-caso-do-acidente-de-brumadinho-e-o-planejamento-ambiental/> 
 Acesso em: 22/04/2019. 

 Sobre os ocorridos em Mariana e Brumadinho, assinale a alternativa correta. 

  

https://.../atualidades/saude-vacinacao-em-queda-pode-aumentar-o-risco-de-doencas-ja-erradicadas-no-brasil.htm
https://www.unicesumar.edu.br/blog/o-caso-do-acidente-de-brumadinho-e-o-planejamento-ambiental/
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a) Os casos de Mariana e Brumadinho foram expressivos unicamente pelo impacto ambiental que geraram 

no bioma local. 

b) O alteamento de barragem de rejeito para montante é a técnica mais segura e ecologicamente correta 

para o descarte dos rejeitos de mineração. 

c) Os problemas de Mariana e Brumadinho são consequências da exploração abusiva dos recursos naturais, 

aliado à negligência dos órgãos de fiscalização tanto privados, como estatais. 

d) Os casos de Mariana e Brumadinho podem ser observados segundo a teoria de Émile Durkheim, quando 

o autor afirma que, na busca pela manutenção do sistema capitalista, os burgueses não medem as 

consequências do mau uso dos recursos naturais. 

e) O caso específico de Brumadinho demonstra exatamente o que está afirmado na teoria de Max Weber 

quanto às relações entre proletariado e burguesia. A morte dos trabalhadores da mineradora é algo 

previsível na luta de classes. 

32. Fundada na década de 1970 por Van Rensselaer Potter, a Bioética é uma ética prática, que se debruça 
em resolver litígios e contradições morais no âmbito das Ciências da Vida, da Saúde, da educação, da 
política e etc., partindo da prerrogativa de algum sistema de valores (ética).  Dessa forma, a bioética se 
diferencia da ética clássica, que centra o seu olhar no modelo dos conceitos e dos argumentos, pois 
apesar de não abrir mão de questões formais, a bioética ou nova filosofia da ciência, está voltada a 
resolver conflitos éticos concretos.  

 Partindo dessa perspectiva, podemos considerar problemas concretos todos aqueles que envolvem o 
entorno, animais humanos e não humanos. Nesse sentido a bioética visa atingir 

a) uma nova sabedoria, que vem ao encontro da necessidade de conexão entre o conhecimento biológico e 

valores humanos.  

b) uma releitura da ética visando ao conhecimento metafísico e lúdico. 

c) uma nova sabedoria, que se demonstra inócua para o conhecimento biológico e valores humanos.  

d) uma nova reconexão do homem com ele mesmo na tomada de decisão que envolva aspectos 

relacionados apenas à terminalidade da vida. 

e) um resgate a religiosidade como resposta a todos as intempéries da vida cotidiana e da falta de noção do 

que é certo e do que é errado. 
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PARTE II – QUESTÕES DISSERTATIVAS 

 

 

1. 

O objetivo do exame microbiológico da água é fornecer subsídio a respeito da sua potabilidade, isto é, 
ausência de risco de ingestão de micro-organismos causadores de doenças, geralmente provenientes da 
contaminação pelas fezes humanas e outros animais de sangue quente. Vale ressaltar que os  
micro-organismos presentes nas águas naturais são, em sua maioria, inofensivos à saúde humana. Os  
micro-organismos patogênicos incluem vírus, bactérias, protozoários e helmintos. 

A água potável não deve conter micro-organismos patogênicos. Como indicadores de contaminação fecal, 
são eleitas como bactérias de referência as do grupo coliforme. O principal representante desse grupo de 
bactérias chama-se Escherichia coli. 

Disponível em: <.http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manual_pratico_de_analise_de_agua_2.pdf>.  
Acesso em: 23/05/2019. 

 Com base no texto, no conhecimento sobre bactérias e sabendo que a água é um importante veículo 
de transmissão de doenças, resolva o que se pede. 

 Explique por que a quantidade de Escherichia coli em corpos d’água, mesmo sabendo que em 
condições normais não são patogênicas, é utilizada como parâmetro para a sua potabilidade. 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

2. 

O que aconteceria se alguém entrasse sorrateiramente durante a noite e roubasse o seu esqueleto? Só 
para deixar claro, não é provável que isso aconteça, biologicamente falando. Porém, se isso realmente 
acontecer, a ausência do seu esqueleto poderia fazer com que seu corpo perdesse grande parte de sua 
estrutura. Sua forma externa mudaria, alguns de seus órgãos internos se deslocariam e, muito provavelmente, 
seria bem difícil andar, falar ou se mover. Curiosamente, o mesmo aconteceria com uma célula. Nós 
frequentemente pensamos sobre as células como geleias macias e não estruturadas. Mas na verdade, elas 
são altamente estruturadas em grande parte do mesmo jeito que nossos corpos. Elas têm uma rede de 
filamentos conhecida como citoesqueleto (literalmente, “esqueleto da célula”). 

Disponível em: <https://pt.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/tour-of-organelles/a/the-cytoskeleton>.  
Acesso em 23/05/2019. 

  

http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manual_pratico_de_analise_de_agua_2.pdf%3e.%20Acesso%20em:%2024/11/2018
http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manual_pratico_de_analise_de_agua_2.pdf%3e.%20Acesso%20em:%2024/11/2018
https://pt.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/tour-of-organelles/a/the-cytoskeleton%3e.%20Acesso%20em%2023/05/201
https://pt.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/tour-of-organelles/a/the-cytoskeleton%3e.%20Acesso%20em%2023/05/201
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 Resolva o que se pede com base no texto e nos conhecimentos sobre o citoesqueleto. 

a) Qual a constituição do citoesqueleto? 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

b) Descreva 3 (três) funções do citoesqueleto. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

3.  

A extraordinária cientista que estudou o cérebro de Einstein e revolucionou a 
neurociência moderna 

A pesquisadora Marian Diamond "alcançou fama em 1984, quando examinou fragmentos conservados 
do cérebro de Einstein e descobriu que ele tinha mais células de suporte do que a média das pessoas", 
destacou a universidade. 

Em um artigo publicado em 1985, a neurocientista disse que o Prêmio Nobel de Física tinha mais células 
gliais por neurônio do que o grupo controle que participou do experimento. 

As células da glia desempenham um papel de apoio para os neurônios e intervêm ativamente no 
processamento de informações. O texto reafirmava a ideia de que o cérebro de Einstein tinha uma 
peculiaridade que poderia explicar sua genialidade. 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-48005592>. Acesso em: 03/06/2019. 

 

a) Cite três células gliais e indique suas funções. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

  

https://www.bbc.com/portuguese/geral-48005592%20acesso%20em%2003/06/2019
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b) De que forma o maior número de células gliais pode explicar a genialidade de Einstein? 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

4. Num determinado munícipio do interior do Brasil houve um brusco aumento dos casos de 
Leishmaniose tegumentar americana (úlcera-de-bauru). A doença se manifesta pela formação de 
feridas ulcerosas, com bordas elevadas e fundo granuloso. Há a destruição de mucosas (cavidade 
nasal, faringe ou laringe), podendo destruir o septo nasal. 

 Diante dos novos casos, a Prefeitura Municipal tomou uma série de medidas profiláticas para o mal, 
sendo as principais: 

• Evitar o contato com gatos e cães, principalmente durante a gravidez. 

• Cuidar da rede de esgoto para que as fezes humanas não contaminem a água potável. 
• Evitar o contato das moscas com os alimentos crus. 

• Distribuir preservativos para toda a população sexualmente ativa. 

 Avalie as medidas adotadas e responda ao que se pede. 

a) As medidas devem alcançar o efeito esperado? Justifique sua resposta. Caso não sejam eficientes, 

proponha duas medidas que possam atingir o efeito esperado. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

b) Dentre as medidas propostas pela prefeitura existe alguma que possa ser usada, de forma profilática, 

para a toxoplasmose? E para a hepatite A? Caso haja, diga qual é para cada uma delas. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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5. Considere que os números quânticos para o elétron mais energético de uma distribuição eletrônica 
sejam 3, 2, +1 e -1/2. Partindo dessas informações, responda ao que se pede. 

 Aceite que o primeiro elétron de um orbital possua spin -1/2. 

a) Qual é o valor de número atômico desse elemento? 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

b) Qual é o período e o grupo desse elemento na tabela periódica? 

Período:  ____________________________________________________________________________  

Grupo periódico:  ______________________________________________________________________   

c) Se esse elemento é isótono de um elemento genérico X cuja representação se dá por 32X60, qual será seu 

valor de número de massa? 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

6. A preparação de muitos produtos utilizados em hospitais ocorre devido aos processos de diluição. 
Geralmente se adquire uma solução concentrada e, a partir dela, preparam-se as soluções diluídas que 
serão utilizadas frequentemente. Um exemplo está relacionado aos produtos de higienização que 
geralmente são preparados a partir de uma solução 10 % de hipoclorito de sódio (NaCℓO). A solução 
antisséptica utilizada é disposta a partir da diluição de 20 mL do hipoclorito de sódio 10 % em 3,0 L de 
água. Qual é o valor da concentração molar da solução que será utilizada? 

 Dados valores de massa atômica em g.mol-1: O = 16,0; Na = 23,0 e Cℓ = 35,5. 
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7. Na eletrólise aquosa de uma solução de sulfato de cobre II (CuSO4) são produzidas três substâncias 
químicas, sendo esse um processo industrial bastante importante para obtenção de cobre metálico. A 
respeito das substâncias produzidas, responda ao que se pede. 

a) Além do cobre metálico, quais são as outras duas substâncias produzidas nesse processo? 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

b) Se nessa eletrólise são produzidos 10 g de cobre puro em um experimento que levou 4 horas de duração, 

qual deve ser a corrente elétrica utilizada? 

 Dado valor de massa atômica em g.mol-1: Cu = 63,5. 

 Constante de Faraday: 96500 C 
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8. A substância cuja estrutura é apresentada a seguir é de um glicerídeo. Suas principais funções 
bioquímicas estão relacionadas ao armazenamento energético e isolante térmico. 

 

 Em sínteses orgânicas específicas, os glicerídeos podem ser produzidos por meio de reações com o 
glicerol. Os glicerídeos podem reagir com bases fortes para produção de sabões e detergentes, por 
isso, a recuperação de óleos de cozinha além de impedir a poluição da água é importante para 
reciclagem. A partir das informações fornecidas, faça o que pede. 

a) Qual é a classe funcional da química orgânica presente nos glicerídeos?   

 ____________________________________________________________________________________  

b) Ao haver a reação do glicerídeo apresentado com 3 mols de hidróxido de sódio, teremos a formação de 

três sais de ácidos carboxílicos diferentes e de glicerol. Determine a fórmula molecular do sal de ácido 

carboxílico formado com maior cadeia carbônica e do glicerol. 
 

 Fórmula molecular do sal de ácido carboxílico de maior cadeia carbônica:  

 ____________________________________________________________________________________  

 Fórmula molecular do glicerol:  

 ____________________________________________________________________________________  

c) Explique por que os sais de ácidos carboxílicos formados e o glicerol são solúveis em água enquanto o 

glicerídeo, não. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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