VESTIBULAR DE VERÃO 2020

Nome completo do candidato:
N.º de inscrição:
N.º da carteira:

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.

Os textos a seguir tratam de uma situação que os avanços da medicina no que se refere a exames
de DNA possibilitaram. Suponha que você é um profissional de saúde que deve orientar seus
pacientes sobre os avanços da medicina nessa área e suas possíveis consequências. Para isso,
escreva um texto de exposição e opinião (dissertativo-argumentativo) em que você apresente o
caso relatado a seguir como ponto de partida, posicione-se a respeito e oriente seu público a
respeito dos avanços da medicina em exames de DNA e suas possíveis consequências. Justifique
seu posicionamento com argumentos convincentes. 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

Juiz determina que gêmeos idênticos paguem pensão a criança em Goiás
Decisão reconheceu dupla paternidade biológica; nenhum dos irmãos admitiu ter relação com a mãe
Gêmeos idênticos, de 31 anos, deverão ter os seus nomes registrados na certidão de nascimento de
uma menina de oito anos e pagar pensão alimentícia. A criança mora em Cachoeira Alta (213 km de Goiânia).
A decisão é do juiz Filipe Luís Peruca e foi divulgada nesta segunda-feira (1) pelo TJ (Tribunal de Justiça) de
Goiás. Os irmãos se negaram a dizer quem é o pai da criança e, como os exames de DNA não fazem distinção
entre os códigos genéticos idênticos, o magistrado reconheceu a dupla paternidade biológica. Cabe recurso.
Gêmeos monozigóticos, ou univitelinos, têm o código genético igual e, por isso, os exames laboratoriais
de DNA identificaram a compatibilidade da criança com os dois irmãos.
A mãe, de 25 anos, fez inicialmente um exame de DNA com amostra de um dos gêmeos. O homem,
porém, após ser chamado para uma audiência de conciliação, pediu que fosse juntado aos autos o exame do seu
irmão, cujo resultado também foi positivo. A mulher não soube distingui-los para dizer quem seria o pai de sua filha.
Como nenhum dos dois admitiu a paternidade, o juiz determinou que ambos sejam incluídos na certidão
de nascimento da menina e que paguem, cada um, separadamente, pensão alimentícia no valor de 30% do
salário mínimo. Além disso, de acordo com a decisão judicial, os irmãos também terão de pagar metade das
despesas médicas, odontológicas e escolares da criança.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/juiz-determina-que-gemeos-identicos-paguem-pensao-a-crianca-emgoias.shtml>. Acesso em: 05/10/2019.
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Texto 2

Uma decisão salomônica*
Juiz não convence ao condenar gêmeos a dividirem paternidade de uma menina
Helio Schwartsman

Comento hoje o estranho caso do juiz que condenou gêmeos idênticos a dividirem a paternidade de uma
menina. A mãe não sabe dizer com qual dos dois manteve um relacionamento sexual. O teste de DNA, como
esperado, aponta que ambos têm material genético compatível com o da criança –– com a probabilidade de
99%. Aí, diante da recusa dos irmãos em indicar quem é o pai, o magistrado fez a opção salomônica por
condenar os dois.
Se estivéssemos tratando de estupro, decisão idêntica teria mandado um inocente para a cadeia,
violando os mais sagrados princípios do direito. É verdade que casos de família não cobram o mesmo rigor
probatório que se exige no direito penal, mas, ainda assim, resta uma dificuldade fática insuperável: apenas
um dos irmãos é o pai da menina.
Os gêmeos, diga-se, não são santos. Ao que consta, desde a infância se aproveitam da semelhança
física para obter vantagens indevidas. Estariam agora repetindo o padrão para escapar da Justiça. Não penso,
porém, que a condenação por paternidade seja a resposta certa. Faria mais sentido inculpá-los (aí decerto os
dois) por litigância de má-fé e talvez até por fraude processual.
A sabedoria de Salomão não está em ter mandado dividir a criança ao meio, mas em interpretar
sensatamente as reações dos envolvidos, decidindo em favor da mulher que desistira do bebê.
A posição salomônica aqui teria sido a de condenar só um dos gêmeos (aleatoriamente ou valendo-se
de indícios tênues, como o nome de batismo com que ele se apresentou à mulher). Se fosse o irmão errado,
e no pressuposto de que há algum amor fraterno entre os dois, o certo se apresentaria.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/04/uma-decisao-salomonica.shtml>. Acesso em:
05/10/2019.
* No livro bíblico dos Reis, uma passagem mostra um embate entre duas mães que reivindicavam a maternidade de uma criança. Para
dirimir a questão, o rei Salomão teria ordenado que lhe trouxessem uma espada, propondo-se a dividir a criança ao meio, para que cada
uma ficasse com uma parte. Sua intenção era, na verdade, provocar o que de fato aconteceu: a mãe verdadeira, na iminência de ver seu
filho cortado ao meio, abriria mão da criança para que ela pudesse viver e o rei, assim, saberia a quem conceder o menino.
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mínimo

PARTE I – QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

1.

André, Bruno e Carlos são três médicos cardiologistas, amigos desde a Universidade, que
exercem a profissão em consultórios particulares e, também, de forma voluntária em hospitais
beneficentes. Planejando angariar fundos para os hospitais em que são voluntários, cada um
deles realizou uma campanha nas redes de contatos que possuem. André contatou 250 pessoas,
Bruno contatou 200 pessoas e Carlos, outras 180 pessoas. Entre amigos e pacientes, o total
arrecadado na ação promovida pelos três médicos foi de R$ 418 800,00.
Conforme acordado entre os três, a divisão do valor arrecadado será realizada entre os hospitais
beneficentes em que trabalham, de forma diretamente proporcional à quantidade de leitos
atendidos por eles e à quantidade de pessoas presentes na rede de contatos de cada um. A
quantidade de leitos atendidos por André, Bruno e Carlos, nos hospitais em que são voluntários
é, respectivamente, 50, 40 e 80. O valor recebido, em média, por cada leito do hospital beneficente
em que Bruno atua como voluntário é

2.

a)

R$ 1 200,00.

b)

R$ 2 160,00.

c)

R$ 2 400,00.

d)

R$ 3 000,00.

e)

R$ 4 180,00.

Suponha que a produção normal de uma indústria farmacêutica é de 82 000 vacinas por mês,
porém, devido a um surto, a partir do mês de maio de 2018, a produção começou a aumentar
como uma progressão aritmética crescente, de forma que em dezembro sua produção foi de
112 400 vacinas. Qual foi a produção dessa indústria no ano de 2018?
a)

874 800

b)

984 000

c)

1 120 800

d)

1 218 000

e)

1 348 800
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3.
NÚMERO DE FUMANTES CAI NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 12 ANOS
Pesquisa do Ministério da Saúde mostra que as pessoas com o hábito de fumar passaram de 15,6% da
população em 2006 para 9,3% em 2018.
[...]
Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/05/31/numero-de-fumantes-cai-40percent-no-brasil-nos-ultimos-12anos.ghtml > Acesso em: 29/09/2019.

A partir das informações indicadas texto, pode-se afirmar que, nos últimos 12 anos, o número de
fumantes no Brasil caiu aproximadamente

4.

a)

6,3%.

b)

17%.

c)

21%.

d)

40%.

e)

67%.

Dez esferas de chumbo, de 3 cm de raio cada uma, são inseridas em um recipiente cilíndrico de
10 cm de raio e 20 cm de altura. Completa-se o interior desse recipiente com água e, após isso,
retiram-se apenas as esferas, sem perda alguma de líquido.
Após essa retirada, qual a altura, em centímetros, atingida pela água dentro do recipiente?
a)

17,60

b)

14,20

c)

15,50

d)

16,40

e)

18,20
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5.
"A área da saúde mental é mais complexa e é menos frequente encontrar uma causa genética que
explique tudo. Tem a ver com a interação de vários genes, o que torna mais difícil avaliar a importância de
cada um, e com fatores ambientais", alerta Jorge Saraiva, diretor do Departamento Pediátrico e do Serviço
de Genética Médica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. "A maioria das esquizofrenias, por
exemplo, não tem uma causa genética bem identificada e resulta de múltiplos genes, mas se sabe que 1%
dos adultos com esquizofrenia tem uma pequena deleção num cromossoma, embora a maioria dos que têm
essa deleção não desenvolva a doença. Já no autismo, sabe-se que não há causa genética, mas uma
predisposição. São fatores genéticos que ainda não foram identificados."
Disponível em: <https://www.sabado.pt/ciencia---saude/detalhe/os-avancos-incriveis-na-genetica-e-como-ganhamos-com-isso>
Acesso em: 01/03/2019.

Com base no texto e nos conhecimentos de Genética, é correto afirmar:
a)

Descarta-se a ação do ambiente sobre os genes.

b)

O fenômeno de interação entre vários genes se chama polialelia.

c)

A deleção cromossômica introduz novos genes ao genoma.

d)

Além da deleção, a inversão também é uma aberração cromossômica estrutural.

e)

A perda ou acréscimo em um ou mais cromossomos na célula se chama euploidia.

6.
DESVENDADO O SEGREDO DO CÂNCER DE PÂNCREAS – ENTENDA!
O câncer de pâncreas é quase impossível de ser tratado. Novas pesquisas agora mostram que isso
pode ocorrer porque esses tumores destroem os vasos sanguíneos ao seu redor.
Sem vasos sanguíneos, o medicamento não chega ao alvo.
Armado com esse novo conhecimento, os pesquisadores se concentraram em como os tumores matam
as células dos vasos sanguíneos vizinhos.
Quando a equipe eliminou parte de um sistema de mensagens moleculares subjacente à progressão do
tumor, seu crescimento diminuiu e a densidade dos vasos sanguíneos circundantes aumentou (em ratos).
A importante pesquisa foi publicada na revista Science Advances.
Uma droga que faça a mesma coisa em seres humanos “poderia restaurar os vasos sanguíneos ao redor
do tumor e permitir que entregássemos drogas ao paciente que reduziriam a massa tumoral, o que atualmente
é impossível de executar”, diz Dr. Duc-Huy Nguyen, cientista molecular e biólogo da Weill Cornell Medicine
em Nova York, que fez a pesquisa na Universidade da Pensilvânia.
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O câncer de pâncreas está entre os cânceres mais mortais: mais de 90% dos estimados 56.770
americanos que serão diagnosticados com a doença em 2019 deverão morrer dentro de cinco anos.
O câncer desse órgão há muito tempo intriga os pesquisadores. Os tumores parecem se espalhar pela
corrente sanguínea, mas os próprios tumores têm pouco ou nenhum suprimento sanguíneo.
Disponível em: <https://noticiaalternativa.com.br/cancer-de-pancreas-2/> Acesso em: 05/09/2019.

Após a leitura do texto, assinale a única alternativa correta.

7.

a)

O tumor cancerígeno resulta da falta de controle do mecanismo de meiose.

b)

O pâncreas é uma glândula endócrina, responsável pela secreção do suco pancreático.

c)

As mensagens moleculares devem ser reconhecidas pelos fosfolipídios da membrana.

d)

O câncer de pâncreas compromete a produção e a liberação da adrenalina.

e)

O tumor pancreático pode afetar o controle da taxa de glicose sanguínea.

Ao estudar uma população composta por 10.000 indivíduos, concluiu-se que a frequência do gene
“a” é igual a 0,8. Considerando-se que essa população se encontra em equilíbrio genético,
espera-se encontrar, para cada genótipo, os seguintes indivíduos:
a)

AA = 6.400; Aa = 3.200; aa = 400.

b)

AA = 200; Aa = 1.800; aa = 8.000.

c)

AA = 400; Aa = 3.200; aa = 6.400.

d)

AA = 8.000; Aa = 1.800; aa = 200.

e)

AA = 1.600; Aa = 8.000; aa = 400.
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8.

Tem-se dois condutores esféricos de raios R e 2R que apresentam cargas elétricas iguais a
+Q e –3Q, respectivamente. Eles se atraem eletricamente com uma força de intensidade F quando
a distância entre seus centros é igual a d.

Se eles forem colocados em contato e depois

separados, sendo a nova distância entre seus centros igual a 2d, a nova força elétrica entre elas
terá intensidade igual a
Atenção: considere que a distância entre os condutores é, muitas vezes, maior do que o raio de
cada condutor, de tal forma que eles possam ser considerados como se fossem cargas
puntiformes para se calcular a força elétrica.

9.

a)

F.

b)

F/4.

c)

2F/27.

d)

3F/7.

e)

5F/12.

A manipulação de fogos de artifício, além de trazer perigos devido às queimaduras que eventuais
explosões indevidas podem acarretar, afetam a nossa saúde de outras formas. Os sons
fortíssimos das explosões trazem, em algumas situações, danos irreparáveis aos tímpanos de
quem manipula os fogos de forma inadequada. Por exemplo, um rojão a 300 metros de altura
produz, no chão, exatamente abaixo da sua explosão, um som de intensidade 5. 10-2 W/m².
Considere o limiar de audibilidade igual a 10-12 W/m² e log 2 = 0,3. A intensidade do som em W/m²,
e o nível sonoro em dB (decibel) a uma distância de 3m da explosão do rojão seriam iguais a
a)

5 . 102 e 147.

b)

5 e 123.

c)

5 e 107.

d)

5 . 102 e 127.

e)

5 . 102 e 143.

10. Avanços no estudo da biologia de alguns animais apontam que insetos como as abelhas e alguns
crustáceos conseguem perceber a luz polarizada e fazem uso dela para orientação. Luz
polarizada é aquela em que a onda luminosa apresenta apenas um plano de vibração. Isso pode
ser obtido através da passagem da luz por um polarizador, como mostra a figura a seguir.
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Ao se conjugar dois polarizadores, dependendo do ângulo formado entre os seus eixos ópticos,
a intensidade luminosa pode ser reduzida mais fortemente, como mostra a figura abaixo:

De acordo com a lei de Malus, sendo I 0 a intensidade luminosa que incide no segundo polarizador
e sendo I a intensidade luminosa que atravessa o segundo polarizador, também conhecido como
analisador, tem-se que
I = I 0 . cos²Θ, sendo Θ o ângulo entre os eixos ópticos dos polarizadores.
Dois polarizadores têm inicialmente seus eixos ópticos formando entre si um ângulo de 60°. Se
esse ângulo é reduzido à metade, a intensidade luminosa polarizada ficará, em relação à
intensidade luminosa polarizada na situação inicial,
a)

quatro vezes maior.

b)

quatro vezes menor.

c)

três vezes maior.

d)

três vezes menor.

e)

duas vezes maior.
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11. A imagem a seguir mostra um fragmento da tabela periódica que, em 2019, comemora os 150
anos de seu estabelecimento. Nele podemos obter informações mais específicas para ajudar a
entender mais sobre a composição da matéria.

O texto e a imagem anterior se referem a uma ferramenta muito importante na organização das
propriedades dos elementos químicos. Com base na posição do elemento X na tabela periódica
representada parcialmente, podemos afirmar que esse elemento possui
a)

configuração eletrônica no nível de valência 2s2 – 2p3.

b)

um potencial de ionização maior do que o elemento selênio.

c)

um raio atômico maior que o gálio.

d)

uma fórmula mínima XBr3, na qual o átomo X apresenta hibridação sp3.

e)

uma eletronegatividade maior que o germânio e menor que o bromo.
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12. No preparo de uma solução, foi adicionado o sal nitrato de potássio em água até obter 130 gramas
de uma solução a 80 ºC. Essa solução foi resfriada a 50 oC, sendo observada a precipitação de
uma determinada quantidade de sal. Levando em conta o gráfico de solubilidade do nitrato de
potássio, qual a quantidade aproximada em mol de sal cristalizada?

Dados: N = 14 g/mol; O = 16 g/mol; K = 39 g/mol.
a)

0,80 mol.

b)

0,40 mol.

c)

1,20 mol.

d)

1,00 mol.

e)

0,60 mol.

13. A taxa de decaimento radioativo, também chamada de meia-vida, é o tempo necessário para
desintegrar a metade da massa de um resíduo radioativo. O gráfico a seguir demonstra a taxa de
decaimento radioativo de um determinado resíduo radioativo em gramas, e o tempo em anos.
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De acordo com os valores indicados no gráfico e a definição de decaimento radioativo,
concluímos que
a)

após 30 anos, ainda haverá 25% da amostra do resíduo radioativo.

b)

após 20 anos, 75% do resíduo radioativo sofreu decaimento.

c)

quanto menor é a meia-vida de um elemento radioativo, mais lentamente ele se desintegra.

d)

a quantidade de resíduo terá decaído 25% após 3 períodos de meia-vida.

e)

quando existir 6,25% do resíduo radioativo, terão se passado 5 períodos de meia-vida.

16

14.
Quando Voltaire escreveu “Sobre a inoculação da varíola”, o significado primeiro da palavra inglesa
“inoculate” ainda era o de enxertar, como no cultivo de maçãs, em que um talo de uma árvore é enxertado
nas raízes de outra. Havia muitos métodos de inoculação, como a inalação de cascas de feridas secas e
moídas ou a costura de um fio infectado na membrana entre o polegar e o indicador, mas na Inglaterra
preferia-se fazer uma incisão ou aba na pele, na qual era colocado material infeccioso, como o corte na casca
de uma árvore que recebe o talo jovem enxertado. Quando a palavra “inocular” foi usada pela primeira vez
para descrever a variolação, tratava-se de uma metáfora para o enxerto de uma doença, que daria seu próprio
fruto, no porta-enxerto do corpo.
BISS, Eula. Imunidade. São Paulo: Todavia, 2017, p. 58.

Com base na linguagem e na interpretação das estratégias utilizadas para elaboração do texto,
depreende-se corretamente que nele predomina a
a)

orientação sobre o processo de inoculação.

b)

concepção filosófica de inoculação.

c)

definição de enxertos mais versáteis.

d)

comparação entre vegetais e animais.

e)

descrição de métodos de inoculação.

15. Sobre o emprego de vocabulário e seus possíveis sinônimos, assinale a alternativa que apresenta
um sinônimo correspondente para a palavra empregada no texto, mantendo seu sentido original.
a)

talo – broto.

b)

inalação – indução.

c)

incisão – corte.

d)

cultivo – colheita.

e)

infectado – tratado.
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O texto a seguir é referência para as questões 16 e 17.
O FILÓSOFO PETER GODFREY-SMITH EXPLORA A ORIGEM DA
CONSCIÊNCIA ATRAVÉS DO ESTUDO DOS POLVOS
Peter Godfrey-Smith (Sydney, Austrália, 1965) narra com certa melancolia o momento em que soube
que cefalópodes como os polvos e as sépias não vivem muito mais de dois anos. Depois de muito tempo
mergulhando perto deles para estudar seu comportamento, havia descoberto que possuem mentes
complexas, com curiosidade em relação ao mundo que os circunda e muita engenhosidade para se adaptar
às circunstâncias. Parece que a evolução favoreceu uma vida curta e intensa, na qual esses animais se
reproduzem logo e vivem rápido, para deixar tudo pronto antes de ser devorados por outros predadores. Esse
filósofo da ciência da Universidade de Sydney considera um desperdício que não tenham existências mais
prolongadas, como costuma acontecer com os vertebrados, a outra linha evolutiva em que surgiram as
mentes.
Disponível em: < https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/08/ciencia/1512755911_098235.html>. Acesso em: 02/10/2019.

16. Com base na leitura das informações do texto, pode-se constatar corretamente que os polvos
a)

têm uma linha de inteligência mais complexa que a dos vertebrados.

b)

fazem parte de uma linha evolutiva diferente daquela dos vertebrados.

c)

vivem menos porque são mais inteligentes do que outras espécies.

d)

adaptam-se muito facilmente a diferentes meios devido à inteligência.

e)

intensificam o processo evolutivo porque têm inteligência mais complexa.

17. O acento grave, indicativo de crase, que ocorre no trecho “[...] com curiosidade em relação ao
mundo que os circunda e muita engenhosidade para se adaptar às circunstâncias” justifica-se
a)

pela concordância nominal entre “curiosidade”, “engenhosidade” e “circunstâncias”.

b)

pelo efeito de sentido pretendido por quem elaborou as informações.

c)

pela combinação entre a regência da forma verbal “adaptar” e seu complemento.

d)

pela organização sintática, com o sujeito posposto “circunstâncias”.

e)

pelo complemento nominal “circunstâncias” relacionado a “mentes”.

18

18. Sobre o romance O cortiço, de Aluísio Azevedo, podemos afirmar corretamente que
a)

é uma obra de característica naturalista, o que se destaca no romance são os pares românticos
que se formam, como Miranda e Estela, ou Jerônimo e Rita Baiana, que guardam notórios traços
do amor idealizado da escola romântica.

b)

João Romão e Miranda representam, dentro do romance, os detentores do dinheiro e do poder.
Ambos se ajudam na busca de melhores negócios dentro do cortiço e da pedreira e tornam-se bons
companheiros de conversas e trapaças.

c)

Jerônimo inicia o romance sendo um português honrado e virtuoso, entretanto, a visão de Rita
Baiana dançando de forma voluptuosa o descontrola, fazendo com que caia em decadência moral,
apaixonando-se pela brasileira e se desinteressando de sua esposa portuguesa.

d)

as descrições do cortiço na obra são fundamentais para entender seu fundo determinista. Desse
modo, os personagens tornam-se insignificantes dentro do romance, focado principalmente na
descrição realista do ambiente.

e)

a ideia de um romance de tese, difundido pelo escritor francês Émilie Zola, não se encaixa no
romance O cortiço, porque Aluísio Azevedo, ao contrário do francês, não pesquisou um cortiço real
para retratar na história e não buscou defender ideias deterministas em seu texto.

19.
PERGUNTAS EM FORMA DE CAVALO-MARINHO

Que metro serve

A que aspiramos?

para medir-nos?

Que possuímos?

Que forma é nossa

Que relembramos?

e que conteúdo?

Onde jazemos?

Contemos algo?

(Nunca se finda

Somos contidos?

nem se criara.

Dão-nos um nome?

Mistério é o tempo

Estamos vivos?

inigualável.)

ANDRADE, Calos Drummond de. Claro enigma. São Paulo: Companhia das Letras.
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Claro enigma é um livro fruto da fase mais madura de Carlos Drummond de Andrade. No poema
em análise, observamos uma das grandes características do livro, indicada na alternativa:
a)

A crítica aos padrões de beleza impostos pela sociedade.

b)

A reflexão sobre questões ambientais e destruição dos mares.

c)

O questionamento íntimo e subjetivo, que não revela respostas.

d)

A linguagem refinada, fruto da tradição clássica.

e)

A insistência nas perguntas certas, que traz ao eu lírico as respostas verdadeiras.

20.
“(Fabiano) Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos
e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma
linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia
para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma
língua com que se dirigia aos brutos – exclamações, onomatopeias. Na verdade falava pouco. Admirava as
palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram
inúteis e talvez perigosas.”
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. São Paulo: José Olympio, 1992, p. 20.

Vidas secas, de Graciliano Ramos, obra de referência do Regionalismo da década de 1930, nos
apresenta um personagem chamado Fabiano que simboliza as misérias humanas e sociais dos
moradores do Nordeste do país. No excerto lido,
a)

conclui-se que Fabiano mantém a esperança de dar uma vida melhor para seus filhos e Sinhá
Vitória.

b)

entende-se que o personagem não sente a influência do meio que o cerca.

c)

observa-se que, mesmo com poucos recursos, o pai da família de retirantes tenta estudar e
melhorar sua fala.

d)

percebe-se que Fabiano é um ser brutalizado, com recursos mínimos de linguagem.

e)

entende-se que o sonho do personagem é se mudar para cidade, fugindo da seca.
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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: <http://www.infographicszone.com/health/top-10-cancer-infographics>. Access in: 20/08/2019 (Adapted).
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21. Analyze the infographic about skin cancer and answer, what is the percentage difference about
the incidence of melanoma between men and women?
a)

1%

b)

75%

c)

5%

d)

4%

e)

22.7%

Read the text carefully.
BENEFICIAL SKIN BACTERIA PROTECT AGAINST SKIN CANCER
Date: March 1, 2018
Source: University of California - San Diego

Science continues to peel away layers of the skin microbiome to reveal its protective properties. In a
study published in Science Advances on February 28, 2018, University of California San Diego School of
Medicine researchers report a potential new role for some bacteria on the skin: protecting against cancer.
¹ "We have identified a strain of Staphylococcus epidermidis, common on healthy human skin, that exerts a
selective ability to inhibit the growth of some cancers," said Richard Gallo, MD, PhD, Distinguished Professor and
chair of the Department of Dermatology at UC San Diego School of Medicine. "This unique strain of skin bacteria
produces a chemical that kills several types of cancer cells but does not appear to be toxic to normal cells."
The team discovered the S. epidermidis strain produces the chemical compound 6-N-hydroxyaminopurine
(6-HAP). Mice with S. epidermidis on their skin that did not 2 make 6-HAP had many skin tumors after being exposed
to cancer-causing ultraviolet rays (UV), but mice with the S. epidermidis strain 3producing 6-HAP did not.
6-HAP is a molecule that impairs the creation of DNA, known as DNA synthesis, and prevents the spread
of transformed tumor cells as well as the potential to suppress development of UV-induced skin tumors.
Mice that received intravenous injections of 6-HAP every 48 hours over a two-week period experienced
no apparent toxic effects, but when transplanted with melanoma cells, their tumor size was suppressed by
more than 50 percent compared to controls.
"There is 4 increasing evidence that the skin microbiome is an important element of human health. In fact,
5we

previously reported that some bacteria on our skin produce antimicrobial peptides that defend against

pathogenic bacteria such as, Staphylococcus aureus," said Gallo.
In the case of S. epidermidis, it appears to also be adding a layer of protection against some forms of
cancer, said Gallo. Further studies are needed to understand how 6-HAP is produced, if it can be used for
prevention of cancer or if loss of 6-HAP increases cancer risk, said Gallo.
More than 1 million cases of skin cancer are diagnosed in the United States each year. More than 95 percent
of these are non-melanoma skin cancer, which is typically caused by overexposure to the sun's UV rays. Melanoma
is the most serious form of skin cancer that starts in the pigment- producing skin cells, called melanocytes.
Adapted from: <https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180301103701.htm>. Access in: 20/08/2019 (Adapted).
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22. Based on the text Beneficial skin bacteria protect against skin cancer, choose the alternative with
the correct information.
a)

The team discovered a skin microbiome (S.epidermidis) which is an important element of human
health and can reproduce antimicrobial cells to prevent and control Staph aureus.

b)

For Professor Gallo, more studies are necessary to comprehend how 6-HAP is created, if it can
prevent the cancer or if its reduction increases cancer risk.

c)

Almost one million cases of skin cancer are diagnosed in the USA yearly as non-melanoma, which
is the most serious form of cancer that produces melanocytes cells.

d)

According to a study from San Diego University scientists, a beneficial bacteria appeared after
intravenous injections of 6-HAP in human beings without melanoma cells.

e)

The development of UV-induced skin tumors 6-HAP produces a molecule that repairs DNA
synthesis transforming tumor cells and suppress them, said Gallo.

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

The meaning of the underlined word in the following sentence, “6-HAP is a molecule that impairs
the creation of DNA, known as DNA synthesis, (...)” is to improve.

b)

The sentence “"We have identified a strain of Staphylococcus epidermidis, common on healthy
human skin,…” (ref.1) is in the present perfect tense.

c)

The underlined pronouns their (5th paragraph) and these (8th paragraph) respectively refer to:
‘injections’ and ‘mice tumors’.

d)

“make” (ref.2) “producing” (ref.3) and “increasing” (ref.4) are irregular verbs.

e)

The word “on” in the sentence “…we previously reported that some bacteria on our skin produce
antimicrobial ...” (ref.5) is being used as a preposition of time.
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Lee con atención las infografías.

Disponible en: <http://bit.ly/2lUdaU2>. Accedido el 18/09/2019.

21. Según lo que se extrae de la lectura de la infografía,
a)

el melanoma atinge a un 70% de la población mundial.

b)

la mayoría de los diagnósticos apuntan a una metástasis potencialmente fatal.

c)

pese a que tan solo un 15% de la población afectada sufrirá metástasis, el melanoma cutáneo es
considerado como el tipo de melanoma más común y más grave.

d)

los principales tipos de melanoma cutáneo no son capaces de evolucionar hace una forma más
grave.

e)

el melanoma cutáneo tiene baja incidencia en los diagnósticos realizados en los pacientes con
cáncer de piel, aunque cuando diagnosticados es común que sean graves.
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LAS BACTERIAS DE NUESTRA PIEL NOS PROTEGEN FRENTE AL MELANOMA Y OTROS
CÁNCERES CUTÁNEOS
Los investigadores de la Universidad de California en San Diego (EE.UU.) han hallado una especie
bacteriana que, residente en nuestra epidermis, nos protege frente al cáncer, muy especialmente frente al
melanoma.
Como explica Richard Gallo, director de esta investigación publicada en la revista Science Advances,
“hemos identificado una cepa de Staphylococcus epidermidis, muy común en la piel sana de los humanos,
que presenta una capacidad selectiva para inhibir el crecimiento de algunos cánceres. Y es que esta cepa
bacteriana produce un compuesto químico denominado 6-N-hidroxiaminopurina (6-HAP), que parece proteger
frente al desarrollo de cáncer de piel asociado a la exposición a los rayos ultravioleta (UV) destruyendo
distintos tipos de células cancerígenas”.
Así, lo que hicieron fue manipular a los ratones para eliminar de su piel todas las Staphylococcus
epidermidis capaces de producir el 6-HAP. Y una vez hecho esto, colocaron a los animales bajo lámparas de
rayos UV. ¿Y qué pasó? Pues que los ratones sufrieron múltiples tumores cutáneos. Algo que no ocurría en
aquellos con la bacteria productora de 6-HAP.
Pero, ¿cómo se explica el efecto anticancerígeno de 6-HAP? Pues, porque como muestra el
estudio, esta molécula dificulta, cuando no impide, la replicación del ADN, por lo que las células que se han
convertido en cancerígenas no pueden proliferar. El resultado es que esta 6-HAP tiene el potencial para
suprimir el desarrollo de los tumores cutáneos inducidos por la radiación UV.
Es más, la 6-HAP no solo tiene propiedades anticancerígenas; también es muy segura para las células
sanas. Como indica Richard Gallo, “hay una evidencia cada vez mayor de que el microbioma de la piel es un
elemento muy importante de la salud humana. De hecho, en un trabajo previo ya habíamos visto que algunas
de las bacterias de nuestra piel producen péptidos antimicrobianos que nos defienden frente algunas bacterias
patógenas como Staphylococcus aureus”. Como concluye Richard Gallo, “parece que Staphylococcus
epidermidis nos añade una capa de protección frente a algunos tipos de cáncer. Necesitamos comprender
cómo se produce la 6-HAP, si puede ser utilizada para la prevención del cáncer o si la pérdida de esta
molécula aumenta el riesgo de câncer”.
Disponible: < http://bit.ly/2lXXZJl>. Accedido el 18/09/2019.
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22. Lee atentamente el texto y marca la alternativa correcta.
a)

El compuesto químico 6-N-hidroxiaminopurina es una molécula que no impide ni dificulta la
replicación del ADN y, por lo tanto, se trata de una cepa de bacteria que es capaz de protegernos
frente al melanoma haciendo con que no se proliferen las células cancerígenas.

b)

La molécula 6-HAP ya fue testeada en los ratones y el estudio concluyó que es una protección
frente al Staphylococcus aureus y demás tipos de cáncer. Además, ya hay comprobación de que
algunas bacterias de nuestra piel nos defienden frente a algunas bacterias patógenas.

c)

El melanoma, tipo de cáncer provocado por la replicación de células cutáneas, es una enfermedad
resistente al compuesto químico 6-N-hidroxiaminopurina. Por otro lado, los UV tienen un papel
fundamental en la proliferación de moléculas que componen el microbioma de la piel.

d)

Aunque el estudio señala que el compuesto químico 6-HAP puede ofrecer una posible protección
frente a algunos tipos de cáncer, lo cierto es que aún es necesario entender cómo se produce y
cómo su ausencia afecta el riesgo de cáncer.

e)

Los rayos ultravioletas son capaces de producir tumores cutáneos cuando suprimidos de la
exposición cutánea. Tal conclusión es proveniente de la manipulación de los ratones realizada por
los investigadores.

23. Lee atentamente las proposiciones retiradas del texto y marca la única opción correcta.
a)

“(…) si puede ser utilizada para la prevención del cáncer o si la pérdida de esta molécula aumenta
el riesgo de cáncer (…)”. De acuerdo con la tonicidad de las sílabas y las reglas de acentuación,
las palabras destacadas son, respectivamente, grave, aguda y sobresdrújula.

b)

“(…) cuando no impide, la replicación del ADN, por lo que las células que se han convertido”
(…) “Y una vez hecho esto (…)”. Los infinitivos de los verbos destacados son, respectivamente,
impidir, haber, hechar.

c)

“Así, lo que hicieron fue manipular a los ratones para eliminar de su piel todas las Staphylococcus
epidermidis (…)”. Las palabras destacadas son, respectivamente, artículo definido masculino
singular, artículo definido masculino plural, artículo definido femenino plural.

d)

“Es más, la 6-HAP no solo tiene propiedades anticancerígenas; también es muy segura para las
células sanas”. Las palabras destacadas son, respectivamente, adverbio de cantidad, adverbio de
afirmación, adverbio de cantidad.

e)

“Como concluye Richard Gallo (…). Necesitamos comprender cómo se produce la 6-HAP (…)”.
Ambas palabras poseen la misma función en las oraciones y el uso de la tilde es aceptado por las
reglas ortográficas y puede ser usada de modo indistinto por el autor, sin que haya influencia en el
significado que producen.
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24.
O absolutismo e o mercantilismo constituíram, pois, a dupla face do Antigo Regime. O mercantilismo foi
a política econômica dos Estados modernos em sua fase de transição para o capitalismo. Na definição de
Burns, o mercantilismo foi um sistema de intervenção governamental para promover a prosperidade nacional
e aumentar o poder do Estado. Enquanto expressão econômica da aliança política realeza-burguesia, o
mercantilismo visava, por um lado, o enriquecimento dessa classe, e por outro, o fortalecimento do Estado.
MELLO, L. I. A.; COSTA, L. C. A. História moderna e contemporânea. 1993, p. 67.

Essa política econômica
a)

foi adotada pela Inglaterra, que privilegiou o metalismo, devido à abundância de metais preciosos
nas Treze Colônias, em detrimento do comercialismo e do industrialismo.

b)

favoreceu a acumulação primitiva de capital que, por meio de pilhagem das riquezas mundiais,
subjugou populações nativas e transferiu grande parte das riquezas coloniais para as metrópoles
europeias.

c)

representou, para a França, de acordo com as concepções mercantilistas do ministro Colbert, a
potencialização do liberalismo econômico, priorizando a produção de artigos de luxo e ignorando a
exploração colonial.

d)

trouxe para a península ibérica grande prosperidade, pois foi impulsionada pela entrada maciça de
metais preciosos, controlando, dessa forma, a inflação e os preços das mercadorias.

e)

garantiu à Espanha o título de nação mais próspera da Europa, pelo fato de direcionar as riquezas
coloniais, principalmente ouro e prata, na construção de indústrias que passaram a abastecer
países como Inglaterra e França.

25. Durante as décadas de 1960 e 1970, a América Latina foi palco de confronto entre forças
reformistas e nacionalistas que se opuseram à hegemonia das elites patrocinadas pelos Estados
Unidos.
Nesse contexto,

27

a)

no Chile, em 1973, Salvador Allende venceu o pleito eleitoral que derrotou Augusto Pinochet,
instalando um governo de orientação marxista que, por sua vez, foi apoiado por Cuba, El Salvador
e Venezuela, países defensores do bolivarianismo, corrente política defensora da unificação política
da América Latina.

b)

no Brasil, a Frente Ampla, defensora da abertura lenta e gradual, mobilizou a população brasileira contra
o governo militar, promovendo movimentos que passaram a combater a repressão governamental e a
promulgação da Lei da Anistia proposta pelo presidente João Batista de Oliveira Figueiredo.

c)

na Argentina, Juan Domingo Perón enfrentou grandes dificuldades ao implantar reformas trabalhistas,
mesmo apoiado pela primeira dama Eva Perón, devido aos abalos políticos e econômicos, ao tentar
manter o controle sobre o arquipélago das Ilhas Malvinas numa luta longa contra os britânicos.

d)

no Uruguai, a queda dos blancos e colorados após mais de duzentos anos de revezamento político
permitiu a ascensão do líder de extrema direita Tabaré Vásquez, defensor do retorno do bloco
econômicos ALADI, da década de 1930, em prol da união econômica latino-americana.

e)

na Nicarágua, o ditador Anastácio Somoza foi derrubado pela Revolução Sandinista, e Daniel
Ortega, ao assumir o poder, determinou a criação de tribunais revolucionários, liberdade de
imprensa e reunião partidária e sindical, bem como a estatização de bancos.

26. A China permaneceu isolada da maior parte do mundo entre 1949 e início dos anos 70,
principalmente em razão do bloqueio econômico, político e militar imposto pelos Estados Unidos.
Mesmo quando o bloqueio norte-americano foi suspenso, em 1971, e a China ampliou relações
diplomáticas, sua participação no intercâmbio internacional de bens materiais e culturais e de
capitais permaneceu relativamente reduzida.
Um fato que chamou a atenção do mundo, no contexto da Guerra Fria, em relação à China,
a)

foi o Grande Salto para Frente, que se mostrou eficaz no desenvolvimento da China nos campos
industrial e tecnológico comparado ao dos países capitalistas, que refletiram em avanços na
educação e saúde pública, rendendo a Mao tsé-Tung o título de Grande Timoneiro.

b)

foi a reforma econômica influenciada pela Glasnost, que permitiu a livre organização partidária e
sindical, bem como a liberdade de expressão.

c)

foi a denominada crise sino-soviética quando, em 1962, a China rompia relações com a União
Soviética e acusava os soviéticos de revisionistas e de se aproximarem dos capitalistas por meio
da Coexistência Pacífica.

d)

foi a Longa Marcha, idealizada por Deng Xiaoping que, a partir da implantação do socialismo em
1949, permitiu aplicação dos princípios marxistas em toda a China.

e)

foi a intervenção militar chinesa nas guerras da Coreia e da Argélia, possibilitando a implantação,
com sucesso, dos ideais socialistas de Norte a Sul.
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27.

Na fronteira com o Uruguai, a pequena cidade gaúcha de Quaraí, com 23.532 habitantes, que registrou
268 nascimentos em 2016, conforme os dados do DataSUS, lançou uma campanha de controle de natalidade
que tem causado polêmica. “Só tenha os filhos que puder criar. Não tem condições emocionais, pessoais e
econômicas? Pense bem antes de ter filhos #Aescolhaésua”, diz o texto de um outdoor da prefeitura
acompanhado da fotografia de um menino triste, aparentemente abandonado.
Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/rio-grande-do-sul/prefeitura-lanca-campanha-so-tenha-os-filhos-que-puder-criar/> Acesso
em: 22/10/2019.

A iniciativa da Prefeitura de Quaraí é polêmica e gerou diversos comentários de especialistas. A
opinião que vem ao encontro da proposta da prefeitura de Quaraí é:
a)

“Essa tentativa de regular os direitos reprodutivos não deu certo em sociedade nenhuma, isso se
aproxima até de um fascismo”.

b)

“A placa é um desserviço em uma cidade que carece de desenvolvimento e que precisaria muito
da noção de que o direito reprodutivo também é importante e tem que ser garantido”.

c)

Direito reprodutivo é “o direito de toda pessoa decidir sobre o número de filhos e os intervalos entre
seus nascimentos e ter acesso aos meios necessários para o exercício livre de sua autonomia
reprodutiva, sem sofrer discriminação, coerção, violência ou restrição de qualquer natureza”.

d)

“Em breve a gente vai estar estimulando a natalidade por causa da queda intensa da população
em decorrência da transição geográfica”.

e)

“É necessário gerar uma reflexão sobre a responsabilidade de trazer ao mundo um ser humano.
Deveríamos ser mais incisivos porque o acesso aos métodos contraceptivos está disponível à população”.
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28.
Em 2014, um grupo de três amigos pedalou mais de 10 mil km e gravou documentário sobre cicloturismo.
Eles viajaram por seis meses e conheceram 14 estados do país, além do Distrito Federal. Tudo sobre duas
rodas – ou melhor sobre seis. De bicicleta, os amigos atravessaram o Brasil e voltaram cheios de histórias
para contar. O projeto, batizado de “Sobre seis rodas”, incluiu a filmagem de um documentário sobre
cicloturismo, para o qual eles obtiveram recursos via financiamento coletivo pela internet. No início deste ano,
eles abandonaram seus trabalhos e caíram na estrada. De São Paulo foram para Rio de Janeiro e Minas
Gerais, passaram por todos os estados do Nordeste (litoral e interior) e também conheceram o Pará,
Tocantins, Goiás e o Distrito Federal.
Fonte: <http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2014/10/de-bicicleta-amigos-conhecem-14-estados-do-brasil-em-6-meses.html>
Acesso em: 22/10/2019.

O trecho da reportagem permite concluir que o grupo percorreu vários biomas, excetuando-se o(a)
a)

Mata Atlântica.

b)

Caatinga.

c)

Floresta Amazônica.

d)

Cerrado.

e)

Pantanal.

29.
Terça-feira, 1.º de dezembro. Às doze horas locais, o GPS marcava 54º 12,50’S e 002º 42,73’E.
E a ilha estava a apenas 25 milhas e eu não enxergava mais do que um campo de futebol à frente. Neblina
grossa como o algodão... Virei a proa do Parati na direção da ponta norte. Cinco minutos depois peguei
Bouvetoya no radar - 23, 7 milhas à frente.
Fonte: Mar sem fim. Amyr Klink. São Paulo: Companhia das Letras.

O trecho narrado por Amyr Klink permite concluir que a ilha de Bouvetoya se encontra no
a)

Oceano Atlântico.

b)

Oceano Pacífico.

c)

Oceano Glacial Ártico.

d)

Oceano Índico.

e)

Mar Mediterrâneo.
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30.
Em 2019, o governo brasileiro aventou a possibilidade da transferência da embaixada do Brasil em Israel,
hoje baseada em Tel Aviv, para Jerusalém, cidade disputada por árabes e israelenses. Especialistas avaliam
que essa ação teria impactos negativos de ordem econômica, diplomática e política. Entre os entrevistados,
a mera possibilidade de que isso poderá acontecer é vista com preocupação, em especial, nas relações
comerciais com o mundo árabe.
Fonte: <https://exame.abril.com.br/mundo/transferir-a-embaixada-do-brasil-em-israel-para-jerusalem-e-uma-boa-ideia/> Acesso em:
22/10/2019. (adaptado).

O trecho da reportagem evidencia a preocupação de setores da economia com a possibilidade
de países árabes diminuírem suas importações do Brasil, em retaliação às decisões tomadas pelo
governo brasileiro. Exportado pelo Brasil, o produto que está entre os possíveis afetados é
a)

a carne suína.

b)

o mercado automotor.

c)

o petróleo.

d)

a carne de frango.

e)

o trigo.

31.
“Claro que esse momento ia chegar. Usar microchips para tornar nossa memória infinita (não falei
melhorar, percebeu!?). Usar hardwares para não precisar dormir, não precisar comer e ter a melhor
performance nos esportes do mundo transformando seres humanos em ciborgues imortais. E se der para
fazer mais sinapses e aproveitar todo o potencial do nosso cérebro com pequenas pílulas? Tudo isso podia
ter saído de um filme ou uma série que ia ser supersucesso, mas quando vivemos na realidade a perspectiva
tem de mudar um pouco. E essa realidade tem nome: transumanismo. É abreviado por H+ ou h+. Esse
movimento de super-humanos faz bastante sentido, afinal, o maior objetivo é transformar a condição humana
por meio do desenvolvimento de tecnologias. Assim, alcançaríamos a era do pós-humano, já que nossas
capacidades intelectuais, físicas e psicológicas serão amplamente melhores. Nada de envelhecimento,
sofrimento ou morte. Sim, meu povo, já, já a evolução biológica vai rodar em background.”
Disponível em: <https://glo.bo/2kQFshX>. Acesso em: 18/09/2019.

Alcançar a condição pós-humana ou do “transumanismo” (H+) poderia configurar um risco de
a)

Criogenia.

b)

Profilaxia.

c)

Ortotanasia.

d)

Eugenia.

e)

Distanasia.
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32. Leia o texto a seguir.
A organização não governamental Human Rights Watch estimou que, no final de 2018, o número de
presos no Brasil já passava de 840 mil, terceiro maior do mundo, atrás apenas daqueles dos Estados Unidos
e da China.
Porém, o sistema carcerário nacional só tem capacidade para abrigar a metade dos atuais detentos. São
menos de 400 mil vagas disponíveis e, como consequência, a superlotação leva a situações insalubres e até
desumanas.
Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/24/pais-tem-superlotacao-e-falta-de-controledos-presidios>. Acesso em: 25/06/2019. (adaptado)

Sobre crise carcerária no Brasil, assinale a alternativa correta.
a)

A crise carcerária é decorrente do fechamento de grandes penitenciárias no Brasil, diminuindo,
assim, o número de vagas para detentos.

b)

Segundo a Lei de Execução Penal, é dever do Estado dar assistência ao preso com o objetivo de
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Mesmo com a superlotação das
penitenciárias, o Estado tem conseguido cumprir com o seu dever legal, ressocializando a grande
maioria dos detentos.

c)

A superlotação e a falta de controle das penitenciárias no Brasil se tornaram o alvo dos órgãos
relacionados à ONU e aos direitos humanos, pois ferem estritamente o direito de liberdade
individual.

d)

Os órgãos defensores da Declaração Universal dos Direitos Humanos têm alertado o Estado
brasileiro sobre a crise carcerária, pois a situação dos detentos fere diretamente o princípio de
dignidade da pessoa humana.

e)

As situações insalubres e desumanas das penitenciárias brasileiras estão relacionadas apenas à
falta de qualidade de suas instalações.
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PARTE II – QUESTÕES DISSERTATIVAS

1.

Em determinadas circunstâncias, o rim elimina o hormônio renina que age sobre o
angiostensinogênio plasmático, produzido pelo fígado, o qual é convertido em angiostensina, a
forma ativa que estimula as adrenais a produzirem um outro hormônio, a aldosterona, que exerce
sua ação sobre o túbulo contornado distal, corrigindo a situação detectada pelo rim.
Sobre a situação descrita, responda corretamente.
a)

Que situação é detectada pelo rim que o faz eliminar renina?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b)

Qual a função da aldosterona que permite corrigir a situação detectada pelo rim?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.

A aleurona é uma camada de proteína que reveste o endosperma de muitas sementes. No milho,
a aleurona colorida (I) é dominante em relação à incolor (i). Por outro lado, a cor verde do vegetal
(A) é dominante em relação à amarela (a). Foram feitos cruzamentos entre pés de milho verde
com aleurona colorida e pés de milho amarelo com aleurona incolor, resultando nos seguintes
descendentes:
•

800 amarelos coloridos;

•

800 verdes incolores;

•

200 verdes coloridos;

•

200 amarelos incolores.

Com base nos dados fornecidos, resolva o que se pede.
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a)

Qual o genótipo dos pés de milho verde e com aleurona colorida?

Resposta: _____________________________________________________________________

b)

Calcule a distância entre os “loci” dos genes citados.

Resposta: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.
A eclosão do sarampo em alguns estados brasileiros e a perda do status de país livre da doença trouxe
novas e sérias preocupações sobre a volta de doenças consideradas erradicadas no Brasil ou próximas disso.
A volta ou o recrudescimento de doenças que estavam perto de desaparecer – o que inclui a tuberculose,
poliomielite, rubéola e difteria –, coincide com a queda no número de pessoas vacinadas, o que vem
acontecendo no Brasil desde 2003, segundo dados do Ministério da Saúde; e também com o crescimento de
movimentos antivacina que se espalham pelo mundo.
Disponível em: <http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=6580&tit=ESPECIAL-Vacinas-salvam-vidas> Acesso
em: 30/09/2019.
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a)

Complete o quadro comparativo entre vacina e soro, onde devem constar as seguintes
características:

tipo

de

imunização

(ativa/passiva),

via

(artificial/natural),

constituição

(antígenos/anticorpos), reposta (imediata/posterior), tempo de ação (temporária/duradoura) e
proteção contra intoxicações (venenos-toxinas/vírus-bactérias).
Características

Vacina

Soro

Tipo de imunização
Via
Constituição
Resposta
Tempo de ação
Proteção contra

b)

Cite os agentes etiológicos (vírus, bactéria ou protozoário) das doenças mencionadas no texto.
Tuberculose: ____________________________________________________________________
Poliomielite: ____________________________________________________________________
Rubéola: _______________________________________________________________________
Difteria: ________________________________________________________________________
Sarampo: ______________________________________________________________________

c)

Cite uma medida profilática (excetuando-se vacinação) para
Sarampo: ______________________________________________________________________
Poliomielite: ____________________________________________________________________

4.

Analise o gráfico que segue e responda ao que se pede.
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a)

Entre as plantas “A” e “B”, qual você colocaria em um ambiente com pouca luz? Justifique sua
resposta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b)

A intensidade de luz no ponto fótico da planta “A” possibilitaria o crescimento da planta “B”?
Justifique sua resposta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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5.

O vinagre é um composto bastante utilizado no preparo de alimentos. Seu nome deriva
do francês vinaigre, quer dizer vinho agre ou azedo. O vinagre é um contaminante indesejável na
fabricação de vinhos.
Para a determinação da pureza de um determinado vinagre, uma amostra de 20 mL de vinagre,
cuja densidade é igual a 1,05 g/cm3 foi titulado com uma solução padrão de Ca(OH)2, com
concentração 0,20 mol.L-1, na qual foram usados 25 mL da base para a completa neutralização.
Sabendo que o grau de ionização (α) do ácido acético a 25 oC é 0,6 %, responda aos itens a seguir,
apresentando as resoluções.
Dados: C = 12 g.mol-1; H = 1 g.mol-1; O = 16 g.mol-1; Ca = 40 g.mol-1
Log 3 = 0,48
a)

Qual é a porcentagem aproximada, em massa, de ácido acético no vinagre?

Resposta: ______________________________________________________________________
b)

Qual é o pH da solução do vinagre a 25 oC?

Resposta: _____________________________________________________________________
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6.

A glicose é um monossacarídeo de grande importância na manutenção energética do nosso
organismo, pois é uma fonte de energia para o corpo. A glicose está presente nos alimentos
doces, como frutas, refrigerante, batata e massas. Quando esses alimentos são ingeridos, nosso
corpo transforma-os em partículas menores durante a digestão.
A energia gerada pela oxidação da glicose serve para mantermos a temperatura do corpo,
movimentarmo-nos, pensarmos etc. Assim, uma pessoa de 80 kg necessita, em média, de 5,2
kJ/h.kg.
Em um dia, essa pessoa, em sua alimentação, ingeriu certos alimentos que contribuíram com 250
g de glicose (C6H12O6) na geração de energia.
Considerando as entalpias de reação em kJ/mol
6 C (s) + 3 O2 (g) + 6 H2 ( g) → C6H12O6 (aq)

∆H1 = -1 263

H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (l)

∆H2 = -286

CO2 (g) → C (s ) + O2 (g)

∆H3 = 394

Dados: H = 1 g/mol; C = 12 g/mol; O = 16 g/mol.

a)

Escreva a reação balanceada de combustão completa da glicose.

b)

Qual é a porcentagem aproximada, em termos de energia diária, que a quantidade de glicose
ingerida fornece ao organismo? Demonstre os cálculos.

Resposta: _____________________________________________________________________
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7.

A produção de ácido fosfórico (H3PO4), principal matéria-prima para fertilizantes, advém de uma
sequência de processos. As sequências podem ser descritas segundo as etapas a seguir.
Obtém-se o fósforo elementar (P) através da redução térmica do fosfato de cálcio em forno
elétrico, o qual é posteriormente oxidado e absorvido em água, resultando o ácido fosfórico
segundo as etapas a seguir não balanceadas:
Ca3(PO4)2 + SiO2 + C →

CaSiO3 + P4 + CO

(etapa 1)

P4 + O2 → P2O5

(etapa 2)

P2O5 + H2O → H3PO4

(etapa 3)

Dados: 1H = 1 g/mol; 6C = 12 g/mol; 8O = 16 g/mol; 14Si = 28 g/mol; 15P = 31 g/mol; 20Ca = 40 g/mol.
Densidade ácido fosfórico = 1,9 g/cm3
Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento da obtenção do ácido fosfórico
por esse método é de 90%,
a)

desenhe a estrutura de Lewis para o ácido fosfórico e calcule as cargas formais dos átomos de
fósforo, oxigênio e hidrogênio na estrutura.

b)

qual é o volume em m3 de ácido fosfórico obtido a partir da utilização de 5 toneladas de fosfato de
cálcio com pureza de 80%?
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8.

Os diuréticos tiazidicos são considerados a primeira linha de intervenção para a maioria dos
pacientes hipertensos. Nessa linha, entram como prescrição Atenolol e Espironolactona.
As estruturas do Atenolol e da Espironolactona são mostradas a seguir.

Atenolol

Espironolactona

A respeito dessas duas estruturas orgânicas, resolva o que se pede.
a)

Identifique todos os grupos funcionais do Atenolol.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b)

Calcule o número de isômeros ópticos ativos na Espironolactona.

Resposta: _____________________________________________________________________

c)

Qual dos dois compostos é mais propício para formar uma solução aquosa? Justifique sua resposta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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