Processo Seletivo Medicina 2019.2

Língua Portuguesa
Questões de 1 a 15
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÕES

de 1 a 5

TEXTO:

LOIOLA, Rita. Geração Y. Disponível em: < http://revistagalileu.globo.
com/Revista/Galileu/0,,EDG87165-7943-219,00-GERACAO+Y.
html>. Acesso em: 5 jun. 2019. Adaptado.

1

As informações constantes nesse minitexto têm como ideia básica a
01) comprovação dos valores morais da juventude atual.
02) crítica ao comportamento adotado pelos jovens na
atualidade.
03) apresentação do perfil da geração que sucedeu as dos
anos 60 e 70.
04) contestação do traço marcante da geração Y: seu poder
revolucionário.
05) comparação do poder de mudança de três gerações: a
atual e as duas anteriores.
QUESTÃO

3

QUESTÃO

Eles já foram acusados de tudo: distraídos,
superficiais e até egoístas. Mas se preocupam com o
ambiente, têm fortes valores morais e estão prontos
para mudar o mundo.
5
São impacientes, preocupados consigo próprios,
interessados em construir um mundo melhor e, em
pouco tempo, vão tomar conta do planeta.
		
Com 20 e poucos anos, esses jovens são os
representantes da chamada Geração Y, um grupo
10 que está, aos poucos, provocando uma revolução
silenciosa. Sem as bandeiras e o estardalhaço das
gerações dos anos 60 e 70 do século passado, mas
com a mesma força poderosa de mudança.
E l e s sabem que as normas do passado não
15 funcionam –– e as novas estão inventando sozinhos.
		
Folgados e insubordinados são outros adjetivos
menos simpáticos para classificar os nascidos entre
1978 e 1990. Concebidos na era digital, democrática
e da ruptura da família tradicional, essa garotada está
20 acostumada a pedir e ter o que quer.

QUESTÃO

04) condena os comentários críticos sobre os jovens de hoje.
05) dá crédito aos representantes da geração Y.

2

Ao registrar suas ideias sobre o tema enfocado, a autora do
texto
01) considera irresponsáveis os que analisam os fatos
isoladamente.
02) sugere a necessidade de aceitação das pessoas do jeito
que são.
03) limita-se a fazer constatações sobre a juventude do presente.
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Opõem-se quanto ao sentido os termos transcritos em
01) “distraídos” (l. 1) e “interessados” (l. 6).
02) “superficiais” (l. 2) e “Folgados” (l. 16).
03) “egoístas” (l. 2) e “sozinhos” (l. 15).
04) “fortes” (l. 3) e “simpáticos” (l. 17).
05) “impacientes” (l. 5) e “insubordinados” (l. 16).

4

QUESTÃO

Em “Com 20 e poucos anos, esses jovens são os
representantes da chamada Geração Y, um grupo que está,
aos poucos, provocando uma revolução silenciosa.” (l. 8-11),
as locuções grifadas
01) pertencem à classe dos qualificadores do nome.
02) são expressões circunstanciais de intensidade.
03) denotam ideia, respectivamente, de fim e meio.
04) revelam, respectivamente, circunstância de aproximação
e de progressividade.
05) são expressões adverbiais de modo e tempo, respectivamente.

5

QUESTÃO

São acentuadas por diferentes razões as palavras transcritas
na alternativa
01) “simpáticos” (l. 17) e “democrática” (l. 18).
02) “próprios” (l. 5) e “família” (l. 19).
03) “até” (l. 2) e “está” (l. 10).
04) “já” (l. 1) e “têm” (l. 3).
05) “distraídos” (l. 1) e “egoístas” (l. 2).
QUESTÕES

de 6 a 8

Verbo Crackar
Eu empobreço de repente
Tu enriqueces por minha causa
Ele azula para o sertão
Nós entramos em concordata
Vós protestais por preferência
Eles escafedem a massa
Sê pirata
Sede trouxas
Abrindo o pala
Pessoal sarado.
Oxalá que eu tivesse sabido que esse verbo era irregular.
ANDRADE, Oswald de. Literatura Comentada. 2. ed. Jorge
Schwaitz (Org.). São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 76.
Português | 1

QUESTÃO

6

O sujeito poético, nesse texto, revela
01) preocupação em conter o curso de suas próprias emoções.
02) consciência de que é vítima das ações escusas de outrem.
03) desejo de reverter a situação em que se encontra.
04) inconformismo diante de uma realidade adversa.
05) visão amarga e pessimista da vida.
QUESTÃO

7

Assinale com V os itens verdadeiros e com F, os demais.
Esses versos de Oswald de Andrade são marcados
( ) por um tom crítico-irônico.
( ) pela resignificação de palavras.
( ) pelo emprego de neologismo e gíria.
( ) pelo uso de um único nível de linguagem.
( ) pela ausência de marcadores temporais com valor
adverbial.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) F F F V V
02) V F V F V
03) F V F V F
04) V V F F V
05) V V V F F
QUESTÃO

8

O autor se refere a crack para designar a quebra da Bolsa de
Nova Iorque, quando muita gente perdeu dinheiro aplicado
nela. O poeta atribui, semanticamente, uma classificação ao
verbo crackar como irregular. Esse verbo, segundo a gramática
normativa e os sistemas vigentes da Língua Portuguesa, é um
verbo
01) irregular, por quebrar o seu paradigma de conjugação.
02) regular, pois mantém inalterável o seu paradigma de
conjugação.
03) defectivo, por não se conjugar em todos os tempos e
modos verbais.
04) anômalo, por apresentar irregularidades nas formas
verbais de sua conjugação.
05) abundante, por apresentar mais de uma forma de
conjugação no presente e principalmente no particípio
passado.
QUESTÕES

9 e 10

TEXTO:
		
[...] Possuir competência é a condição para
competir, para manter-se no jogo dos negócios, vivo
no mercado de trabalho.
		
Já diziam, enfáticos, nossos avós: “Quem não tem
5 competência não se estabelece!”. Esse assunto
ganhou status de método a partir dos estudos de David
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McClelland nos anos 70, e nas organizações adotou-se
universalmente a fórmula do CHA (Conhecimento,
Habilidade e Atitude), ou, como preferem alguns,
10 Saber, Poder e Querer. Considerando que essa
equação é um produto, se um dos três for nulo, o
resultado final será competência zero. Mas o tempo
passa e os conceitos vão sendo aprimorados. Na
competência 2.0 deste século, o CHA vira CHAVE.
15 E a chave da competência ampliada é o acréscimo
de duas letras, dois conceitos e duas preocupações.
		
O “V” representa Valores. Em uma sociedade que
se diz digna, preocupada com o social e responsável
pelo futuro, não temos como não incluir uma lista
20 de valores na análise da qualidade dos resultados
alcançados. [...]
		
E o “E” da CHAVE significa Entorno, o ambiente
onde a competência encontra as condições para ser
exercida. Esse é o único elemento que está mais fora
25 do que dentro do indivíduo. [...]
		
Eis a grande responsabilidade das organizações:
formar pessoas competentes e fornecer-lhes o cenário
para que atuem. Essa visão ampliada de competência
coloca ordem na casa do mundo moderno e abre
30 espaço para a construção de um futuro em que os
resultados não serão obtidos a qualquer custo. Só
assim poderemos dizer aos nossos netos:
“Quem não tem competência não se estabelece!”.
MUSSAK, Eugênio. A nova competência. Disponível em: <http://
www.sapiensapiens.com.br/site/a-nova-competencia->. Acesso em:
9 jun. 2019.
QUESTÃO

9

Marque com V as ideias que estão presentes no texto e com
F, as demais.
( ) A fórmula que encerra os elementos que, combinados,
geram competência em sentido amplo, hoje em dia, é
denominada de CHAVE.
( ) A primeira noção de competência data dos anos 70
do século passado e decorre dos estudos de David
McClelland.
( ) O sentido de “Valores” engloba não só condutas éticas
e morais para com o social, mas também a ideia de
desenvolvimento sustentável.
( ) O conceito de “Entorno” envolve tudo aquilo que possa
subsidiar o pleno exercício de um profissional competente.
( ) A existência de profissionais competentes pressupõe
resultados positivos, independentemente da forma como
atuem.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) F V F V F
02) F F F V V
03) V F V V F
04) V V V F F
05) V V V V V
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QUESTÃO

10

Em relação ao texto, é correto afirmar:
01) “manter-se no jogo dos negócios” (l. 2) evidencia “que os
resultados não serão obtidos a qualquer custo.” (l. 30-31).

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V V F V F				
02) F F V V F			

02) “não se estabelece” (l. 5) mantém relação semântica com
a ideia expressa por “competência zero” (l .12).

03) V F V F V

03) “não temos como não incluir uma lista de valores” (l. 19-20)
nega a noção de “uma sociedade que se diz digna”
(l. 17-18).

05) F V F V V

04) “análise da qualidade dos resultados alcançados.” (l. 20-21) põe
em xeque “a grande responsabilidade das organizações”
(l. 26).
05) “fornecer-lhes o cenário para que atuem.” (l. 27-28) anula
o conceito de “visão ampliada de competência” (l. 28).
QUESTÕES

de 11 a 13

Na cidade não existem mais galos.
Avacalhada, a manhã surge
— oceano de pano a estraçalhar-se
entre a pressa dos homens e o ruído
de uma história feroz a triturá-los.
Na cidade não existem mais galos.
O homem, agora, ele próprio é quem cisca
no sangue que escorre entre as notícias
a madrugada caída nos imaginários da luz.

10 No grito das coisas uma certa aurora
continua, no entanto, a ser anunciada
Porque a fome e os dentes crescem
na casa e na boca dos que trabalham.
De noite todos os gatos são pardos.
15 De dia todas as alegrias são gatos
em cujo pelo a luz do sol brinca
provisoriamente.
FÉLIX, Moacyr. Sem galos, a aurora. Em nome da vida. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. v. 3, p. 41. (Coleção Poesia
Sempre).
QUESTÃO

QUESTÃO

12

Na última estrofe, contextualizada no poema, o sujeito
enunciador utiliza-se da metáfora para sugerir que, numa
sociedade desigual, a felicidade é
01) egoísta.				
02) efêmera.
03) inautêntica.				
04) includente.

TEXTO:

5

04) V F V F F

11

De acordo com o poema, marque com V as afirmações corretas
e com F, as falsas.
( ) O homem é vítima de um mundo marcado pelo ritmo
opressor da vida.
( ) O natural — na sociedade contemporânea urbana — é
substituído pelo cultural.
( ) O ser humano, em qualquer tempo e lugar, mostra-se
insatisfeito com sua situação social.
( ) O homem, mesmo vivenciando uma realidade adversa,
não se deixa vencer pela desesperança.
( ) A ausência de “galos” denuncia a impossibilidade de
alteração da ordem político-social vigente na realidade em
foco.
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05) inalcançável.
QUESTÃO

13

O texto permite considerar correta a alternativa
01) A forma verbal “existem” (v. 1) expressa uma ação atribuída
a um ser indeterminado.
02) O termo “oceano de pano” (v. 3) tem valor enfático.
03) A expressão “ele próprio” (v. 7) exerce, no contexto frasal,
função de realce.
04) A palavra “certa”, em “uma certa aurora” (v. 10), amplia o
sentido do substantivo.
05) A afirmativa “De noite todos os gatos são pardos.” (v. 14)
conota imprecisão.
QUESTÕES

14 e 15
O artista inconfessável

Fazer o que seja é inútil.
Não fazer nada é inútil.
Mas entre fazer e não fazer
mais vale o inútil do fazer.
5 Mas não, fazer para esquecer
que é inútil: nunca o esquecer.
Mas fazer o inútil sabendo
que ele é inútil, e bem sabendo
que é inútil e que seu sentido
10 não será sequer pressentido,
fazer: porque ele é mais difícil
do que não fazer, e difícilmente se poderá dizer
com mais desdém, ou então dizer
15 mais direto ao leitor Ninguém
que o feito foi para ninguém.
MELO NETO, João Cabral de. O artista inconfessável. In: STICKEL,
Fernando. Aqui tem coisa. São Paulo: DBA Artes Gráficas, 1999.
p. 8.
Português | 3

QUESTÃO

14

Nesse poema, observa-se
( ) um jogo de ideias envolvendo uma reflexão sobre o fazer poético.
( ) a desmistificação do próprio conceito de poesia.
( ) a compreensão da poesia como construção.
( ) a presença de marcas da prosa no verso.
( ) a total ausência de lirismo.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
01) F F V F V
02) V F F V V
03) F V F V F
04) V F F V F
05) V V V V V
QUESTÃO

15

O terceiro e o quarto versos expressam
01) seleção.
02) divisão.
03) niilismo.
04) indiferença.
05) inconformismo.

* * *
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Língua Estrangeira - Inglês
Questões de 16 a 27

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÕES

de 16 a 22

TEXTO:
Music may someday help repair the brain

40 lost their ability to speak retain their ability to sing,
and that opens an avenue for therapists to retrain the
brain’s speech centers.
RICHARDS, J.; SANDY, C. Passages: an upper-level multi-skills
course. [New York], C.U.P. , s.d. p. 36.
“stroke” (l. 38): derrame.
QUESTÃO

16

It’s stated in the text that scientists
01) have been using music as an alternative therapy since
ancient times.
02) think that it may be possible to fix damaged minds by
means of music.

		
The music that makes the foot tap, the fingers
snap, and the pulse quicken stirs the brain at its most
fundamental levels, suggesting that scientists one day
may be able to retune damaged minds by exploiting
5 rhythm, harmony, and melody, according to new
research. “Undeniably, there is a biology of music,”
said Harvard University Medical School neurobiologist
Mark Tramo. “Music is biologically part of human life,
just as music is esthetically part of human life.”
10		
Researchers found that the brain:
		 • Responds directly to harmony. Neuroscientists
discovered that different parts of the brain involved in
emotion are activated depending on whether the music
is pleasant or unpleasant.
15		 • Interprets written music in an area on the brain’s
right side. That region corresponds to an area on the
opposite side of the brain known to handle written
words and letters. So, researchers uncovered an
anatomical link between music and language.
20		 • Grows in response to musical training. In a
study of classically trained musicians, researchers
discovered that male musicians have significantly
larger brains than men who have not had extensive
musical training.
25		
Overall, music seems to involve the brain at
almost every level, and researchers are already
looking for ways to harness the power of music
to change the brain. Preliminary research also
suggests that music may play some role in enhancing
30 intelligence. Indeed, so seductive is the possibility that
music can boost a child’s IQ that some politicians are
lobbying for schoolchildren to be exposed regularly to
Mozart sonatas, although such research has yet to be
confirmed.
35		
The scientists said the new research could help
the clinical practice of neurology, including cognitive
rehabilitation. As a therapeutic tool, for example, some
doctors already use music to help rehabilitate stroke
patients. Surprisingly, some stroke patients who have
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03) don’t believe that music can effectively work as a kind of
complementary therapy.
04) are already experimenting with disabled children making
use of music to increase their IQ.
05) have finished a study which proves that there is an
important connection between the properties of music and
the activity of the human brain.
QUESTÃO

17

According to the article, the area of the brain that deals with
language is its
01) central part.
02) bottom part.
03) right side.
04) top part.
05) left side.
QUESTÃO

18

Neuroscientists have discovered that
01) several parts of the brain respond to music.
02) just one part of the brain reacts when music is played.
03) the brain only reacts when it’s exposed to classical music.
04) if the brain has some kind of damage, it does not respond
to music.
05) no matter what is played, the brain has the same reaction
to all kinds of music.
QUESTÃO

19

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).
Researchers have also found that
( ) the more you practice music, the larger your brain is likely
to become.
( ) classically trained female musicians usually have larger
brains than male musicians.
Inglês | 5

( ) some stroke victims who cannot speak are able to sing.
( ) some politicians don’t agree on a law making the
performance of classical music compulsory at school.
( ) children who regularly listen to music can develop higher
intelligence than children who are not exposed to music.
According to the text, the correct sequence, from top to
bottom, is
01) T T F T F
02) F F T T T
03) T F T F T
04) T T T F F
05) F T T F F
QUESTÃO

20

The only alternative in which the word on the left is not correctly
defined on the right is
01) “quicken” (l. 2) — accelerate.
02) “harness” (l. 27) — control in order to use.
03) “enhancing” (l. 29) — improving.
04) “tool” (l. 37) — something you use in order to achieve a
goal.
05) “retain” (l. 40) — lose.
QUESTÃO

21

Considering verb forms, it’s correct to say that
01) “may” (l. 4) expresses permission.

powers. These aren’t just vitamins and minerals
but a whole new bouquet of strange-sounding
10 compounds — starting with the latest nutritional
superstars, the phytochemicals.
		
[...] That clove of garlic in your refrigerator? That
jar of nuts in your pantry? Used correctly, they
may have the power to prevent all kinds of serious
15 ailments, including heart disease, diabetes and even
cancer. [...]
		
A word of warning: you can find many of these
compounds in dietary supplements, but they might
not do any good. “Food is very complex,” says JoAnn
20 Manson, chief of preventive medicine at Harvard’s
Brigham and Women’s Hospital. “It may be the
combination of antioxidants, phytochemicals and fiber
that work together to confer health benefits.”
		
Fortunately, nature has given us a handy rule
25 of thumb. Many of the very chemicals that make
foods good for us are the ones that give them
color, turning blueberries blue, spinach green and
carrots deep orange. For optimum health, scientists
say, eat a rainbow of colors. [...]
HOROWITZ, M. Janice. In: Time. Latin American Edition. New York.
v. 159, n. 3. p. 39. s.d.
“pantry” (l. 13)		

− a very small room in a house where food

“ailments” (l. 15)		
“rule of thumb” (l. 24-25)

− illnesses that are not very serious.
− a rough method of calculation, based on

QUESTÃO

is kept.

practical experience.

23

02) “are activated” (l. 13) is in the active voice.

It is inserted in the text the following statement:

03) “are […] looking” (l. 26-27) refers to future time.
04) “could” (l. 35) expresses past ability.

01) Natural chemicals in foods if correctly combined may bring
advantages to people’s health.

05) “have lost” (l. 39-40) describes a finished event connected
with the present time.

02) The anxiety of eating lots of phytochemicals may cause
people mental block.

QUESTÃO

03) The right combination of foods was a common practice
many years ago.

22

In the text,
01) “between” (l. 19) is a conjunction.
02) “larger” (l. 23) is in the comparative degree of inferiority.
03) “although” (l. 33) expresses addition.
04) “who” (l. 39) refers to “stroke patients” (l. 38-39)
05) “that” (l. 41) is a demonstrative adjective.
QUESTÕES

de 23 a 27

TEXTO:
Staying Healthy

5

Food, of course, is a necessary ingredient for
good health. But is it more than that? Can eating the
right foods in the right combination actually prevent
disease? In the past few years, research on the
subject has exploded. Scientists have started to identify
what may be hundreds — even thousands — of natural
chemicals in foods that seem to have preventive
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04) The best place to store a clove of garlic is inside the
refrigerator.
05) People consume more canned food today than they did in
the past.
QUESTÃO

24

Based on the text,
01) there is no reason to talk to a doctor before going on a diet.
02) JoAnn Manson is sure that dietary supplements are
essential for good health.
03) people always choose their diets according to the
necessities of the body.
04) research suggests that taking dietary supplements will
reduce the risk of heart disease.
05) there is no scientific evidence to support the use of natural
compounds in dietary supplements.
Inglês | 6

QUESTÃO

25

The structure which expresses a piece of advice corresponds to
01) “Food, of course, is a necessary ingredient for good health.” (l. 1-2).
02) “In the past few years, research on the subject has exploded.” (l. 4-5).
03) “Used correctly, they may have the power to prevent all kinds of serious ailments, including heart disease, diabetes and even
cancer.” (l. 13-16).
04) “A word of warning: you can find many of these compounds in dietary supplements, but they might not do any good.” (l. 17-19).
05) “Fortunately, nature has given us a handy rule of thumb.” (l. 24-25).
QUESTÃO

26

In relation to meaning aspects in the text, it is correct to say that
01) “right” (l. 3) is the opposite of left.
02) “actually” (l. 3) can be replaced by at the moment.
03) “superstars” (l. 11) and “rainbow” (l. 29) are used in the figurative sense.
04) “medicine” (l. 20) has the same sense as drug.
05) “may” (l. 21) can be replaced by for must, keeping the same sense.
QUESTÃO

27

“In the past few years, research on the subject has exploded.” (l. 4-5)
The fragment above requires questions beginning with
01) What...? and How...?
02) Where...? and Which...?
03) When...? and Who...?
04) When...? and What...?
05) What about...? and Where...?
* * *
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Matemática / Raciocínio Lógico
Questões de 28 a 40

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÃO

28

Habilidades
Nº de estudantes

A -música e leitura

B - mágica

C - pintura e artes manuais

4

3

5

Muitos hospitais pediátricos têm tido apoio de grupos de voluntários, que, reunidos em projetos
similares aos “Doutores da Alegria”, desenvolvem ações, particularmente junto às enfermarias
desses hospitais, visando amenizar o sofrimento da internação infantil através da alegria e do
bom humor.
Inspirados nesse modelo, um grupo de 12 estudantes se dispôs a viabilizar um projeto
semelhante, sendo o grupo subdividido segundo as suas habilidades, como indicado na tabela.
Supondo-se que cada equipe atue com cinco pessoas, tendo representantes de B, C e, pelo
menos, dois representantes de A, ao se escolher aleatoriamente uma dessas equipes, a
probabilidade de ela ter 2 componentes de C é igual a
01)

10
19

9
17
8
03)
15
02)

7
13
05) 6
11
04)

QUESTÃO

29
Número de crianças(%)

Tempo de aleitamento (meses)

30

x

25

0,8x

20

2x

15

4

10

x2

O leite materno é o melhor e mais completo alimento para o bebê durante os seis primeiros
meses de vida. Ele atende a todas as necessidades de nutrientes e sais minerais da criança,
colabora para a formação do sistema imunológico, previne contra doenças, alergias, anemia,
intolerância ao glúten e até obesidade. Contudo o tempo médio em que as crianças brasileiras
são amamentadas é inferior a esse período. Analisando-se os resultados de uma pesquisa feita
em determinada região quanto à frequência do aleitamento materno de crianças com até 180 dias
de idade, constatou-se que, nessa região, o tempo médio de aleitamento é de 4,2 meses.
Considerando os dados apresentados na tabela, pode-se concluir que o tempo de aleitamento
1
de do número de crianças dessa região é igual, em meses, a
4
01) 2,4						
02) 2,6
03) 3,2			
04) 4,3
05) 4,8
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QUESTÃO

30

Para verificar a eficácia de determinada droga em fase experimental, pacientes voluntários são
submetidos a três exames laboratoriais distintos. O primeiro exame é feito a cada 12 dias,
o segundo, a cada 15 dias, e o terceiro, a cada 18 dias, todos contados a partir do início do
tratamento.
Nessas condições, pode-se afirmar que, após o início do tratamento, o número de dias que um
paciente terá para fazer os três exames, em uma mesma data, é igual a
01) 100					

04) 160

02) 120					05) 180			
03) 140
QUESTÃO

31

Sabe-se que 12 horas após a ingestão de uma dose do medicamento X restarão, no organismo,
apenas 10% dessa dose. Contudo, para a eficácia do tratamento, é necessário manter-se uma
concentração mínima de 40% da dose administrada, razão pela qual se deve estabelecer
um intervalo máximo, T, entre duas doses.
Admitindo-se que, após ingerido, a presença do medicamento no organismo tem um
decrescimento exponencial e considerando-se log 2 = 0,30, pode-se afirmar que o valor de
T é aproximadamente de
01) 4h 48min.				

04) 6h 00min.				

02) 5h 00min.				

05) 6h 34min.

03) 5h 22min.
QUESTÃO

32

No preparo de dois sanduíches, M e N utilizaram pão, queijo e presunto, cujo teor de sódio
era igual a 300mg/100g, 1200mg/100g e 1000mg/100g, respectivamente. Sabe-se que M
utilizou apenas pão e queijo e preparou um sanduíche contendo 660mg de sódio, N utilizou
apenas pão e presunto e preparou um sanduíche contendo 750mg de sódio.
Se a quantidade de pão, em gramas, utilizada no sanduíche de M foi o dobro da de pão utilizada
no sanduíche de N e a quantidade, em gramas, de presunto utilizada no sanduíche de N foi o
triplo da de queijo utilizada no sanduíche de M, então a diferença de peso dos dois sanduíches
é igual, em gramas, a
01) 20 					

04) 35

02) 25					

05) 40

03) 30
QUESTÃO

33
Resultado do teste
Situação

Positivo

Sadio
Doente

Negativo

Total

720
160

200

Total
			
Em um população formada por 1.000 indivíduos, foi feito um teste para detectar a presença de
uma determinada virose. Como o teste não é totalmente eficaz, existem indivíduos doentes cujo
resultado do teste foi negativo e existem indivíduos sadios com o resultado do teste positivo.
Essa informação e alguns dos dados obtidos com o teste foram colocados na tabela acima:
Um indivíduo da população é escolhido ao acaso e verifica-se que o resultado do teste foi positivo.
A probabilidade de esse indivíduo ser sadio é de
01)
02)
03)

1
					
2

04) 1
5
1 					05) 1 		
6
3
1
4
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QUESTÃO

34

Um teste simples para detectar a presença de certo gene tem 90% de chance de acerto, ou
seja, em 10% dos casos, ele pode apontar a presença do gene em uma pessoa que não o
possui, ou não o detectar em alguém que o tenha. Na população, em geral, esse gene está
presente em 5% das pessoas.
Se uma pessoa for diagnosticada, por esse teste, como possuidora do gene, a probabilidade
de ela, realmente, ser ela portadora, é de, aproximadamente,
01) 5%.				
02) 18%.				
03) 32%.
QUESTÃO

04) 45%.				
05) 90%.					

35

No início de determinado mês, o almoxarifado de uma Unidade Hospitalar dispunha, para
atendimento aos pacientes, de 2100 unidades de um medicamento, de uso contínuo, muito
solicitado, motivo que levou o almoxarife a requerer um aumento no pedido de reserva para
o mês seguinte, em 30%. Aconteceu que alguns pacientes não confirmaram a requisição e o
almoxarifado acabou recebendo, apenas 2457 unidades.
Considerando-se que deixaram de ser confirmadas x% das requisições, conclui-se que o valor
de x é
01) 10						

04) 21

02) 15						05) 25
03) 18
QUESTÃO

36

Considere as proposições
p: Todo número inteiro é natural.
q: O número 42 tem 8 divisores.
Tem valor lógico verdade a proposição
01) p ∨∼ q
02) p ∧ q
03) se q, então p
04) p ⇔ q
05) ~p ∧ q
QUESTÃO

37

Dividindo-se o polinômio p(x) por x2 – 4, obtém-se resto igual a 2x + 1.
O resto da divisão de p(x) por x – 2 é igual a
01) 1					

04) 5

02) 2					05) 8
03) 3
QUESTÃO

38

Uma pessoa submetida, durante quatro meses, a um regime alimentar para emagrecimento,
perdeu mensalmente o mesmo peso durante o tratamento.
Sabendo-se que a soma de seu peso foi 250kg nos dois primeiros meses e de 130kg, nos dois
últimos, ao fim do regime o peso da pessoa era
01) 30kg
02) 50kg
03) 70kg
04) 80kg
05) 100kg
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QUESTÃO

39

Uma rampa de 2,5m de comprimento e de 1,5m de altura é usada para se ter acesso à emergência
de um hospital.
Desejando-se facilitar esse acesso, reduziu-se em 30o o ângulo de inclinação da rampa, que
passou a ter um comprimento, em metros, de aproximadamente
01) 3,3				
02) 5,5				
03) 8,2						
04) 10,8
05) 13,6
QUESTÃO

40

Certo dia, um posto de saúde foi procurado por 24 homens e 36 mulheres com o objetivo
específico de receberem as vacinas X e Y e, como o posto dispunha de apenas 45 doses da
vacina X e 55 doses da Y, nem todos conseguiram receber as doses da duas vacinas.
Sabe-se também que
•

todos tomaram, pelo menos, uma das vacinas ou X ou Y;

•

ninguém tomou mais de uma dose da mesma vacina;

•

o número total de doses aplicadas aos homens e o número total de doses aplicadas às
mulheres foi diretamente proporcional a 24 e 36, respectivamente.

Com base nessas informações, é correto afirmar que o número de
01) homens que tomou apenas um tipo de vacina foi igual a 12.
02) homens que tomou os dois tipos de vacina foi igual a 24.
03) mulheres que tomou apenas um tipo de vacina foi igual a 12.
04) mulheres que tomou os dois tipos de vacina foi igual a 16.
05) homens e de mulheres que tomou apenas um tipo de vacina foi o mesmo.

* * *

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - Vestibular Medicina - 2019.2 - 94765

Matemática | 11

Processo Seletivo Medicina 2019.2

Ciências Humanas
Questões de 41 a 55
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÃO

41
As experiências até agora confirmam as partes fundamentais da teoria do Big Bang. As proposições teóricas sobre
o começo da vida, porém, não contam com o mesmo respaldo dos laboratórios. O mais longe a que se chegou foi a
síntese de moléculas orgânicas, que possivelmente existiam no planeta há cerca de 4 bilhões de anos, quando surgiu
o primeiro ser vivo. Como e por que essas moléculas se combinaram em estruturas cada vez mais complexas e com
capacidade de se autorreproduzir permanece um mistério. (CORRÊA, 2019, p.102).

A análise do texto e os conhecimentos sobre a evolução da Terra, sua atmosfera, a Teoria do Big Bang e suas implicações permitem
afirmar:
01) O período pré-cambriano caracteriza-se pela total ausência de vida e de minerais na Terra.
02) No período terciário, os dinossauros dominaram o planeta, alimentavam-se de insetos, animais muito abundantes na Terra,
nesse período.
03) O período quaternário, ocorrido na era mais recente da Terra, caracterizou-se pelo surgimento dos Andes, dos Alpes e do
Himalaia, devido à ação da epirogênese.
04) A ausência de ventos, de chuvas e da atmosfera, pós‑Big Bang, contribuíram para facilitar o encontro de diferentes moléculas,
que deram origem a moléculas mais complexas.
05) As condições ambientais da Terra e a presença da água em estado líquido, após o Big Bang, favoreceram para o surgimento
da vida na Terra.
QUESTÃO

42
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Com base nas informações dos quadrinhos e nos conhecimentos
sobre a urbanização brasileira, mundial e suas implicações, é
correto afirmar:
01) A urbanização ocorreu simultaneamente no planeta,
provocou o despovoamento do campo e agravou a fome
epidêmica.
02) O crescimento das cidades é inquestionável, todavia ela
continua subordinada ao campo, porque só ele produz
alimentos.
03) Os fatos destacados nos quadrinhos estão restritos às
metrópoles, porque, no campo, a poluição é insignificante.
04) O êxodo rural ocorrido no Brasil está associado a fatores
estruturais, provoca impactos ambientais no campo, mas
promove grande mobilidade social, explicando, assim, a
atração pela cidade.
05) A maioria das cidades brasileiras não foi planejada, fato
que contribuiu para agravar as questões destacadas nos
quadrinhos.
QUESTÕES

QUESTÃO

43 e 44

43

“Países emergentes”, “crise mundial”, “bolsa de
valores”, “Velha Economia”, “Nova Economia”,
são expressões constantemente citadas nos
noticiários econômicos. Todas elas constituem
o panorama da economia globalizada, marcada
pela internacionalização do capital produtivo e
especulativo.
O fluxo de capitais pelo mundo não é uma
situação nova. [...] no mercantilismo houve
uma internacionalização do capital comercial;
e no imperialismo, a internacionalização do
capital industrial. Após a Segunda Guerra, o
capital produtivo se internacionalizou, quando
as transnacionais se instalaram nos países
subdesenvolvidos. A década de 90 do século XX
foi marcada pela internacionalização do capital
especulativo. (ALMEIDA; RIGOLIN, s.d, p. 224).

QUESTÃO

situação nova”.
Essa internacionalização do capital se verificou
01) na Alta Idade Média, quando a economia aberta e
diversificada dos feudos provocou o renascimento das
cidades e do comércio.
02) na fase do mercantilismo comercial, quando a prática do
liberalismo econômico permitiu o crescimento de grandes
impérios coloniais, caracterizados pelo livre-comércio.
03) durante a vigência do imperialismo, a partir da segunda
metade do século XIX, quando as mudanças científicas
e tecnológicas, o crescimento demográfico europeu e
a expansão da industrialização ampliaram as relações
capitalistas em nível mundial, com o processo de
colonização da Ásia e da África.
04) após a Primeira Guerra Mundial, quando a crise
econômica europeia contribuiu para a dominação política
dos Estados Unidos sobre todo o continente africano e
asiático, rivalizando com a União Soviética.
05) no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando,
apoiados nas ideias de John Maynard Keynes, os
Estados Unidos superaram a crise de superprodução e
de subconsumo, provocadas pelo seu envolvimento no
conflito mundial.
QUESTÃO

02) Os países emergentes não atraem capital especulativo
porque adotam juros baixos, a economia é instável e a
legislação proíbe remessas de capitais para outros países.
03) A diferença entre a “Velha Economia” e a “Nova Economia”
consiste nos modos operacionais de cada uma, ou seja,
a primeira agrupa empresas de precisão e, a segunda,
empresas petrolíferas e automobilísticas.
04) As empresas chamadas “ponto.com” apresentam grande
estabilidade econômica por favorecerem a maioria da
população mundial, sendo, por esse fator, as únicas a não
sofrerem as consequências da atual crise mundial.
05) A atual crise econômica internacional, iniciada no setor
financeiro norte-americano, atesta o fato de que a “Nova
Economia”, assim como a “Velha Economia”, não está livre
da ocorrência de fraudes e de escândalos financeiros, em
que um dos grandes prejudicados é o investidor.
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45
A natureza amazônica constitui provavelmente
a única estrutura complexa capaz de manterse viva, ativa e rica em presença das condições
ambientais ali reinantes, representadas por
um solo pobre, altas temperaturas, chuvas
constantes e elevadíssimo grau de umidade
relativa. (BRANCO, p. 30).

A análise das informações contidas no texto e os conhecimentos
sobre o mundo globalizado permitem afirmar:
01) O capital produtivo mundial só foi internacionalizado após
a Terceira Revolução Industrial, quando as empresas
transnacionais se instalaram no mundo periférico,
provocando um grande desenvolvimento econômico nos
países que compõem esse mundo.

44

O texto afirma que “O fluxo de capitais pelo mundo não é uma

Nas últimas décadas, porém, esse equilíbrio está sendo
ameaçado porque
01) o clima da Terra está se modificando e a desestabilização
da floresta diminuiu o índice pluviométrico.
02) a ocupação da Amazônia tem sido predatória.
03) a

exploração

dos

recursos

minerais

impede

o

desenvolvimento sustentável.
04) a criação de assentamentos na floresta dizimou a fauna e
a flora da região.
05) o extrativismo passou a ser a atividade econômica mais
importante.
CIências Humanas |13

QUESTÕES

46 e 47

QUESTÃO

48

reinterpretar. Como disse Freud, Leonardo

O Brasil, apesar de ter alcançado um significativo crescimento
nas últimas décadas e ser um grande exportador de alimentos,
ainda não conseguiu eliminar a fome no país. O descompasso
existente entre o poder aquisitivo de uma expressiva parcela
da população e os altos preços dos alimentos não é compatível
com as necessidades do trabalhador nem com o crescimento
da economia.

acordou do sono da Idade Média antes dos

Considerando-se essas afirmações, pode-se concluir:

outros homens. A moderna interpretação vê a

01) A baixa renda do trabalhador brasileiro é a única causa do
problema enfocado.

Leonardo foi um homem do seu tempo. E esse
tempo foi extraordinário. Falar em Leonardo
significa falar do Renascimento — um período
que os historiadores não se cansam de

Idade Média não como um período trevoso, mas
apenas de uma certa confusão e, principalmente,
de falta de comunicação entre os diversos polos
culturais. (TEIXEIRA. In: VEJA, s.d, p. 96).

02) A baixa mecanização do campo e o crescimento desigual
ocorrido no país constituem as verdadeiras causas da
situação referida.

O tempo de Da Vinci a que o texto se refere caracterizou-se por

03) A pobreza dos solos e a irregular distribuição das chuvas
são os fatores que impedem a eliminação da fome no
país.

01) mostrar uma arte mística — a arquitetura românica — com

04) O deficiente sistema viário impede o transporte dos
alimentos, acentuando a fome endêmica da população.

QUESTÃO

46

traços simples e austeros, e o poder político em mãos dos
senhores feudais.
02) transformar a sociedade europeia, através do movimento
intelectual conhecido como Iluminismo, que abriu caminho

05) A política agrícola, a estrutura fundiária e o capitalismo
selvagem explicam e justificam as afirmações
apresentadas.
QUESTÕES

para a liberdade política e para a criação artística.

49 e 50
No século XIX, a prática médica finalmente
começou a mudar. Nessa mesma época,
cientistas e médicos fizeram as descobertas que
verdadeiramente revolucionaram a medicina. Os
aprimoramentos no microscópio possibilitaram
estudos mais detalhados dos tecidos, uma área
denominada histologia. Isso levou à nova ciência
das células, a citologia. Esses estudos abriram
caminho para os importantes avanços teóricos
e práticos que formaram a base da medicina
como a conhecemos atualmente. (A PRÁTICA...,
2019).

03) apresentar mudanças na produção artística, na Europa
Ocidental, permitindo que a arte se desvinculasse do
monopólio cultural da Igreja e fosse marcada pelo
antropocentrismo.
04) possuir um poder político descentralizado e pouca criação
artística, sendo que Leonardo Da Vinci se sobressaiu devido
ao incentivo dado pela burguesia industrial a seu trabalho.
05) ser marcado por movimentos revolucionários calcados no
lema “liberdade, igualdade e fraternidade”, que, além de
implantar a democracia na Europa, incentivou a produção
artística através dos mecenas.
QUESTÃO

47

Na Idade Média, a organização do espaço geográfico se
diferenciava da organização da sociedade moderna, porque
01) o processo de urbanização, nesse período histórico, foi
rápido e, nos dias atuais, está estagnado.
02) a população urbana predomina, atualmente, nos países
ricos, e a rural preponderava naquela época.
03) o cuidado com a preservação do patrimônio histórico era
uma marca característica desse período, o que não existe
na atualidade.
04) o comércio era a principal atividade econômica daquela
época, e a indústria é a que mais absorve a PEA e a que
mais cresce na sociedade moderna.
05) o crescimento demográfico, naquele tempo, era rápido
e, por isso, as cidades precisavam ser planejadas,
enquanto, na sociedade moderna, o elevado crescimento
demográfico contribui para que as cidades nasçam
espontaneamente.
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QUESTÃO

49

A mudança na prática do exercício da medicina, no século XIX,
esteve relacionada às modificações que se processavam na
Europa naquele momento, como
01) a critica generalizada ao pensamento racionalista, a partir
do surgimento das concepções liberais advindas com o
movimento iluminista, que modificou a forma de se pensar,
conceber e interpretar o mundo.
02) a ampliação do acesso aos serviços públicos de saúde,
em decorrência da elevação do padrão de renda da classe
trabalhadora, fruto da percepção da necessidade de
ampliação do mercado consumidor, baseada na melhoria
generalizada no padrão de vida.
03) o estabelecimento de políticas públicas estatais de
bem-estar social, como mecanismo de superação da
crise de superprodução industrial, proporcionando uma
maior atuação do papel do Estado, como instrumento
gerenciador do desenvolvimento econômico.
CIências Humanas | 14

04) a crença no progresso da humanidade, que caracterizou a
“belle époque”, resultante do desenvolvimento da ciência
e das inovações técnicas, acelerado a partir da Segunda
Revolução Industrial.
05) o crescimento dos movimentos socialistas e anarquistas
europeus, que defendiam a atuação do governo como
agente de estabelecimento de mecanismo de justiça
social, provocando a criação de uma legislação de
proteção à classe trabalhadora.
QUESTÃO

50

A percepção do progresso como um processo da evolução
da humanidade passou a ser discutida, e até contestada, no
âmbito
01) das ideias marxistas, quando a crença na capacidade de
o homem construir uma sociedade justa foi questionada
e substituída pela concepção das forças produtivas como
motor da história.
02) da Primeira Guerra Mundial, momento em que o
prolongamento do conflito provocou grande desilusão em
relação ao sentido evolucionista da sociedade.
03) da Crise de 1929, quando a ciência se mostrou ineficiente
para propor soluções para o caos econômico, o que
contribuiu para a expansão do modelo socialista em
países do Leste Europeu.
04) da ascensão do nazi-fascismo, período de retrocesso das
pesquisas científicas no âmbito da medicina, da biologia e
da química, em consequência do irracionalismo nazista.
05) da Segunda Guerra Mundial, época em que o conflito
bélico provocou um atraso no desenvolvimento da ciência
e da tecnologia em países, como os Estados Unidos e a
União Soviética, devido ao seu profundo envolvimento
nesse conflito.
QUESTÃO

QUESTÃO

52
Os oceanos são fontes de diversas riquezas
minerais e biológicas, muitas delas ainda
desconhecidas. Infelizmente, o homem tem
explorado esse manancial de recursos de forma
insensata, predadora e não sustentável. (O
MUNDO..., 2019, p. 33).

Considerando as informações do texto e os conhecimentos
sobre os oceanos e as questões ambientais, marque V nas
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) A função primordial dos oceanos é fornecer alimentos e
cloreto de sódio para as pessoas.
( ) A salinidade dos oceanos é proveniente da lixiviação das
rochas nos continentes, que são levadas pela drenagem
das águas.
( ) A ausência de variação de temperatura e de salinidade,
nas regiões abissais, constitui a causa da sua elevada
piscosidade.
( ) A acidificação dos oceanos, provocada pela ação
antrópica, é decorrente do excesso de dióxido de carbono.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) F F V V 			
02) V F V F			
03) F V F V
04) V F F V
05) V V F F
QUESTÃO

53

51

Define-se projeção cartográfica como a representação da
superfície física da Terra no plano do mapa. Sendo assim, é
impossível transformar uma superfície curva em uma plana,
sem provocar deformações.
Considerando-se essa informação e os conhecimentos sobre
as propriedades das projeções relacionadas ao conceito de
distorções, é correto afirmar:
01) Os ângulos são deformados nas projeções equivalentes,
porém não há deformações de áreas.
02) As projeções afiláticas apresentam todas as propriedades
reunidas.
03) Nas projeções conformes, apenas as formas dos objetos
se encontram distorcidas.
04) Não há distorção angular, nem nas áreas, nas projeções
equidistantes.
05) As projeções azimutais apresentam deformações
segundo os paralelos, mas não a apresentam segundo os
meridianos.
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Tendo-se por base os dados da tabela e os conhecimentos
acerca das características dos tipos climáticos, é correto
afirmar:
01) Os elevados valores de precipitação e temperatura
anuais, em Iquitos, justificam-se pela presença constante
das altas pressões equatoriais, que provocam chuvas de
convecção no verão e frontais durante o inverno.
02) O clima desértico de Tamanvrasset ocorre em virtude de
fatores locais, como a influência de correntes marítimas
quentes, responsáveis pelas elevadas amplitudes térmicas
diárias.
03) A secura verificada em Atenas explica-se pelo fato de
as regiões de ocorrência desse tipo climático serem
invadidas, durante grande parte do ano, pelos anticiclones
subtropicais.
CIências Humanas | 15

04) A elevada média térmica de Bombaim está relacionada à sua posição geográfica, enquanto o índice pluviométrico se associa
às monções de inverno.
05) A maritimidade, em Valentia, como fator de clima determina a umidade relativa do ar e a pluviosidade, durante os equinócios de
inverno.
QUESTÃO

54

A partir dos conhecimentos referentes ao comércio externo brasileiro, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) O seguimento de manufaturados, nos últimos anos, acumula déficits que afetam fortemente a balança comercial devido, dentre
outros fatores, à baixa produtividade, à perda de competitividade e aos altos custos.
( ) O aumento da exportação de combustíveis para atender à demanda da economia mundial e à valorização do real em relação
ao dólar vem, ao longo do tempo, melhorando o resultado comercial do pais.
( ) O pais se destaca como um dos mais competitivos no setor do agronegócio, mesmo se considerando os impactos da alta carga
tributária e a ineficiência da distribuição.
( ) O intercâmbio comercial com os Estados Unidos aumenta, progressivamente, desde as vitórias brasileiras nas questões do aço
e dos subsídios americanos à agricultura.
( ) A China é a principal parceira comercial do Brasil, tanto nas importações quanto nas vendas externas e, entre os principais
produtos exportados para China, estão as commodities de origem vegetal e mineral.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
01) V F F V V				
02) F V V V F 				
03) F V F V F						
04) V F V F V
05) F V V F F
QUESTÃO

55

A economia dessa região, inicialmente, baseou-se na exploração de garimpos de ouro e foi, gradativamente, sendo substituída pela
pecuária, que, ainda hoje, possui grande relevância para a economia, respondendo pela maior parte da renda do setor agropecuário.
A pecuária desenvolvida se dedica à criação de bovinos, embora existam criadores de bubalinos e de equinos.
As características descritas no texto correspondem, no Brasil, à Região
01) Sul.				
02) Norte.				
03) Nordeste.						
04) Sudeste.
05) Centro-Oeste.

* * *
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Ciências Físicas e Biológicas
Questões de 56 a 75
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÃO

56

QUESTÃO

59

A pressão sanguínea, medida em centímetros de mercúrio,
corresponde à pressão manométrica, ou seja, à diferença
entre a pressão do sangue no interior da artéria e a pressão
atmosférica.

Os raios X, descobertos em 1895 pelo físico alemão Wilhelm
Rontgen, são produzidos quando elétrons são desacelerados
ao atingirem um alvo metálico de alto ponto de fusão, como o
tungstênio.

Considere-se a pressão arterial média de uma pessoa
como sendo 10cmHg, a densidade do mercúrio
igual a 13,6.103kg/m3, a densidade do soro igual
a 1g/cm3 e o módulo da aceleração da gravidade local, 10m/s2.

Considerando-se a característica, o comportamento e a
utilização de raios X, marque V para as afirmativas verdadeiras
e F, para as falsas.

Tendo-se como referencial o braço de um paciente, internado
em um leito de hospital, a altura mínima, em cm, em que deverá
ser colocado o recipiente de soro, para que ele penetre na
artéria, deverá ser igual a
01) 68,0

maiores do que as das radiações ultravioletas.
( ) Os raios X atravessam ossos e são absorvidos pelos
tecidos moles, como a pele.
( ) Os operadores de aparelhos de raios X devem utilizar

02) 136,0

aventais de chumbo, porque este metal, de alta densidade,

03) 144,0

retém eventuais radiações que possam atingi-los.

04) 1 360,0

( ) Os raios X de maior comprimento de onda têm maior

05) 1 440,0
QUESTÃO

( ) Os raios X são ondas eletromagnéticas com frequências

poder de penetração na matéria.

57

Considere-se uma pessoa com hipermetropia que só consegue
enxergar nitidamente um objeto situado a uma distância
superior a 50,0cm.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V V V F

Sabendo-se que a distância mínima convencional de visão
distinta é de 25,0cm, pode-se afirmar que a vergência das
lentes que corrigem seu defeito é igual, em di, a

02) V V F F

01) 1				

05) F F V V

04) 4

02) 2				05) 5
03) 3
QUESTÃO

03) F V V F
04) V F V F

QUESTÃO

60

58

Considere-se uma ambulância que se desloca com velocidade
constante, em uma rua reta, com sirene ligada, e dois
observadores: um percebe a ambulância se aproximando e o
outro, se afastando.
Nessas condições, é correto afirmar que
01) os dois observadores perceberão sons da sirene de
mesma frequência.
02) o observador que vê a ambulância se afastando escuta
bem baixo a sirene devido às interferências destrutivas.
03) o observador que vê a ambulância se aproximando escuta
bem baixo a sirene devido à interferência construtiva.
04) o observador que vê a ambulância se aproximando
percebe o som com frequência maior do que o emitido
pela sirene.
05) a frequência aparente do som percebido pelos observadores
é igual ao dobro da frequência do som emitido pela sirene.
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Da análise da figura, tomando-se por base os conhecimentos
de eletromagnetismo, pode‑se afirmar:
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01) As partículas que constituem feixes de raios α e β possuem
massas iguais.
02) As partículas que constituem feixes de raios α são
carregadas negativamente.
03) As partículas que constituem feixes de raios β possuem
cargas elétricas positivas.
04) As partículas do feixe de raios α e β possuem a mesma
quantidade de movimento.
05) Os raios γ são radiações eletromagnéticas que se
propagam no vácuo com a mesma velocidade da luz.
QUESTÕES

61 e 62

04) O mercúrio utilizado nos garimpos, ao ser convertido em
metilmercúrio por determinados micro-organismos, tornase inócuo para os seres vivos.
05) A água empregada no sistema de refrigeração de refinarias
de petróleo e de usinas nucleares, lançada, ainda quente,
nos rios e nos mares, ao diminuir a concentração de
oxigênio na água, aumenta a mortalidade de peixes e de
outros organismos aquáticos.
QUESTÃO

Os rios, mares e oceanos, além de abrigarem
ecossistemas ricos em biodiversidade, não
só garantem a sobrevivência dos seres
vivos na Terra, como também regulam as
condições climáticas do planeta. Por meio
da manutenção do equilíbrio químico desses
ecossistemas, disponibilizam recursos para
suprir as necessidades de alimento de uma
grande variedade de espécies de seres vivos,
o que torna a preservação desses recursos um
importante fator de manutenção da vida na Terra.
(ECOSSISTEMAS..., 2019).
QUESTÃO

03) O descarte de materiais plásticos na areia da praia, por
serem leves e de fácil decomposição, afeta apenas as
espécies marinhas que vivem próximas da costa.

61

63
H2 + O2 + CO
3

2

HCOOH

1

H2O + CO2

A ilustração representa os caminhos alternativos para a
conversão do ácido fórmico em monóxido de carbono e em
dióxido de carbono.
Os caminhos alternativos representados na ilustração se
fundamentam na

Considerando-se as informações do texto, é correto afirmar:

01) lei da conservação da energia.

01) O aumento do aquecimento global contribui para a
redução da evaporação da água dos oceanos, o que
provoca longos períodos de seca.

02) conversão entre energia e massa.

02) O homem, ao se alimentar de peixes, como o atum e o
salmão, é classificado como um consumidor primário na
cadeia alimentar.

05) lei da ação das massas.

03) Os crustáceos, além de serem fontes de alimento, podem
se transformar em objetos de adorno, como as pérolas.

Muito utilizada nas indústrias química e farmacêutica, a
substância enxofre, S8, encontra-se sob as formas cristalinas
rômbica e monoclínica, que são denominadas de

04) A região dos mangues, rica em matéria orgânica, serve de
berçário para várias espécies marinhas, e, por isso, deve
ser preservada.
05) O fitoplâncton, representado pelas algas microscópicas, é
responsável pela produção de oxigênio e pela absorção
de energia solar, ocupa o topo da pirâmide energética, nos
ecossistemas aquáticos.
QUESTÃO

62

Atividades humanas, como a pesca, a geração de energia, a
mineração e a agropecuária, além do descarte inadequado
do lixo, interferem diretamente nos ecossistemas aquáticos e
podem gerar impactos ambientais.
Considerando-se as informações apresentadas
conhecimentos sobre os temas, é correto afirmar:

e

os

01) A contaminação de rios por resíduos industriais e esgotos
domésticos fica restrita à área onde esses materiais foram
lançados.
02) Os defensivos agrícolas organoclorados, embora sejam
considerados poluentes, não apresentam efeito residual,
por serem decompostos por micro-organismos.
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03) lei de Hess.
04) relação entre volume e temperatura.

QUESTÃO

64

01) isóbaras.
02) isótopas.		
03) alotrópicas.
04) isótrópicas.
05) radiativas.
QUESTÃO

65

O pH abaixo de 5,0, provocado por poluentes, compromete a
fauna aquática.
O grupo de substâncias em que todas aumentam a acidez do
meio aquático é
01) HCN, Ca(OH)2 e CO
02) CH3COOH, HNO3 e HOOCCOOH
03) H2SO4, NaHCO3 e Al(OH)2Cl
04) HClO, Ca(OH)PO4 e AlCl3
05) CaO, Mg(OH)2 e NaHCO3
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QUESTÃO

66

QUESTÃO

68

A deficiência de ferro, associada a uma insuficiente ingestão de
proteínas, cria um estado orgânico que repercute nas condições
gerais do organismo porque, especificamente,
01) dificulta a síntese da hemoglobina, comprometendo o
transporte de oxigênio para as células.
02) impede o desenvolvimento do sistema esquelético,
diminuindo a fixação do cálcio.
03) inibe o sistema hematopoiético, reduzindo a produção dos
leucócitos.
04) inviabiliza a formação dos miofilamentos, impedindo a
realização das mitoses.
05) prejudica a função cerebral, alterando a informação
genética dos neurônios.
QUESTÃO

67
“Se a Terra fosse a uma consulta médica, o
diagnóstico seria de que a enfermidade se devia
a uma infestação por um parasita que pode ser
denominado Homo sapiens terribilis (hst). Do
ponto de vista da relação parasita-hospedeiro,
existem duas classes de parasitas: os primeiros,
embora em benefício próprio, preservam o
hospedeiro; os segundos o exploram até a sua
extinção. Ainda não há certeza à qual das duas
classes pertence o H. sapiens terribilis.” 
A humanidade caminha para uma encruzilhada
em relação à produção de energia. Acostumados
à fartura e à eficiência dos combustíveis fósseis,
ainda temos dificuldade para fazer a transição
para outras formas de energia. Essa transição,
no entanto, é inevitável. De acordo com relatório
preparado pela União Internacional de Física
Pura e Aplicada (IUPAP), se até 2050 não
reduzirmos em 50% a atual emissão de gases
de efeito estufa, correremos o risco de causar
alterações na biosfera que poderão afetar
profundamente a vida humana e a organização
social. (LEITE, p. 87).

Um aquecedor a biogás com eficiência de 80% é utilizado para
aquecer água contida em um recipiente de dimensões iguais a
10mx25mx2m.
Considerando-se o poder calorífico do biogás como sendo
igual a 9 000kcal/m3, o calor específico e a densidade da água,
respectivamente, iguais a 1kcal/kg.oC e 1g/cm3, e desprezandose a perda de calor para o ambiente, pode-se afirmar que o
volume do biogás necessário para elevar a temperatura da
água, em 20oC, será, aproximadamente, igual, em m3, a
01) 1 389				
02) 1 400				
03) 2 010
04) 3 450
05) 3 500
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As trocas gasosas esquematizadas na ilustração referem-se à
respiração externa e devem ser associadas diretamente
01) à transformação do sangue arterial em sangue venoso.
02) ao transporte de oxigênio dilssolvido no plasma.
03) ao processo de filtração sanguínea.
04) ao fenômeno da hematose.
05) à grande circulação.
QUESTÃO

69
A partir do reconhecimento de que as dietas
apresentam um forte impacto sobre a nutrição
humana, estudos vêm buscando condições
ideais de qualidade e quantidade de nutrientes
na alimentação, visando tratar de patologias e
melhorar a qualidade de vida dos seres humanos.
Experiências recentes com a mosca Drosophila
melanogaster, para avaliar a repercussão da dieta
sobre a expectativa de vida da população, mostrou
que a redução na ingestão de proteínas e de
gorduras, mesmo sem uma significativa redução
de carboidratos, repercutiu de forma expressiva
no aumento da duração de vida dos indivíduos.
(ZANCAN; SOLA-PENNA, s.d, p. 14).

Os resultados, em princípio, podem sugerir:
01) a grande restrição de calorias na dieta constituiu
comportamento essencial para aumentar a expectativa de
vida das moscas.
02) a prescrição de dieta saudável envolve, exclusivamente,
restrições na quantidade dos alimentos.
03) Os lipídios e as proteínas podem ser considerados
componentes dietéticos com funções similares.
04) a redução de uma fonte de aminoácidos na dieta pode
ser compensada com aproveitamento dos monômeros de
carboidratos.
05) as necessidades quantitativas e as exigências qualitativas
devem ser consideradas na programação de uma dieta.
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QUESTÃO

desmedido estaria acabando com a água do
planeta. Trata-se de outro exagero. Apenas um
décimo da água potável disponível é gasto para
que os homens cozinhem, lavem roupas e façam
a higiene pessoal, enquanto 70% são alocadas
para a irrigação agrícola. O terceiro mito,
derivado desse, é o de que os recursos hídricos
vão acabar porque, quanto mais o mundo se
desenvolve, mais ele precisa de alimentos e,
consequentemente, de água. Também não é
exato. A modernização das técnicas agrícolas
vem fazendo com que caia o consumo de água.
(LIMA, p. 91-92).

70

Constatou-se que dietas orientais, regimes em que a ingestão
de açúcares simples, como a glicose, é baixa, como também a
de gorduras saturadas, contribuem para reduzir a incidência do
diabetes melitos e da obesidade.
A interpretação dessas informações envolve a compreensão de
que
01) a insulina é um hormônio que favorece a hiperglicemia,
propiciando a saída da glicose da célula.
QUESTÃO

72

02) o pâncreas endócrino libera enzimas que metabolizam as
gorduras do plasma sanguíneo, reduzindo o suprimento
disponível às células adiposas.

Com base nas considerações do texto e nos conhecimentos
das Ciências Naturais, pode-se afirmar:

03) a glicose ingerida em excesso induz o pâncreas a produzir
o glucagon, aumentando as chances de surgir a diabete.

01) O ciclo de evaporação e condensação da água no planeta
obedece ao princípio da conservação da energia.

04) a menor ingestão de açúcar deve preservar mecanismos
celulares que controlam a glicemia.

02) A reutilização da água consumida pela atividade industrial
é uma forma de transformá-la em água potável.

05) a secreção da insulina é inibida com a presença de açúcar
no sangue.
QUESTÃO

71
A epidemia mortal da gripe de 1918, que se
caracterizou como gripe espanhola, originou-se
de uma infecção de aves que foi diretamente
transmitida para humanos. Essa constatação
resultou de pesquisas feitas com amostras
de tecidos preservados de pacientes vítimas
da gripe. A partir desses estudos, cientistas
conseguiram reconstituir o vírus da gripe e
utilizá‑lo em experiências realizadas com
grande precaução em laboratórios especiais
para proteger os pesquisadores e evitar a
disseminação do vírus. (KOLATA, s.d, p. 30).

03) A água potável é considerada substância pura porque
apresenta temperatura de ebulição e de fusão constantes.
04) A filtração é um processo capaz de retirar íons e moléculas
tóxicas da água.
05) A água é utilizada na remoção de gordura, na limpeza
doméstica, em razão de polaridade que apresenta.
QUESTÃO

73

Sabe-se que, antes de se iniciar uma precipitação chuvosa, as
gotículas de água em suspensão na atmosfera se juntam para
formar uma gota maior.
Considerando-se que uma gota é constituída pela aglutinação
de 8 gotículas, cada uma sendo uma esfera de raio R e
eletrizada com carga Q, é correto afirmar:
01) O potencial elétrico da gota é igual a 8kQ , sendo k a
R
constante eletrostática do meio.

Um procedimento fundamental para essa restauração deve ter
sido

02) A capacitância eletrostática da gota permanece constante.

01) idealizar a morfologia do vírus e estabelecer as suas
dimensões.

03) A densidade superficial de carga da gota é igual ao dobro
da que havia na gotícula, antes da aglutinação.

02) definir o código de decifração da informação hereditária do
vírus.

04) A intensidade do campo elétrico entre as gotas e o solo é
menor do que a da rigidez dielétrica do ar.

03) estabelecer o sequenciamento nucleotídico do material
genético do vírus.
04) identificar os tipos de nucleotídeos do vírus.
05) reconhecer as propriedades osmóticas da membrana
viral.
QUESTÕES

72 e 73
Há, pelo menos, três mitos sobre a questão da
água, magnificados pela grita dos ambientalistas
radicais, mas que não condizem com a realidade.
O primeiro reza que a água do planeta estaria
acabando. Não é verdade. A água é um recurso
infinitamente renovável, já que, em seu ciclo,
ela cai das nuvens em forma de chuva, fertliza
a terra, vai para o mar pelos rios e evapora de
volta às nuvens, novamente como água doce.
O segundo diz que o consumo doméstico
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05) A intensidade do campo elétrico no centro da gota é igual
a 4kQ , sendo k a constante eletrostática do meio.
R
QUESTÃO

74

A fotossíntese é uma das formas de sequestro de dióxido de
carbono da atmosfera.
A partir das informações a que o texto faz referência, pode-se
concluir:
01) A reação de CO2(g) e de H2O(g), na presença de
energia solar, constitui processo exotérmico utilizado na
reprodução e crescimento de algas azuis.
02) O Nox do enxofre no SO2(g) permanece inalterado,
quando esse gás é dissolvido em água.
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CH3
03) As placas acrílicas constituídas pelo polímero,
a um ácido e a um álcool.

, expostas à luz solar e na presença de água são hidrolisadas

CH2 C
CO2CH3

04) O pH da água da chuva é alterado na presença de monóxido de nitrogênio, NO(g).
05) A fumaça resultante da combustão de carvão em usinas termelétricas é uma solução gasosa.
QUESTÃO

75

Garantir a sobrevivência de uma população que deve atingir cerca de nove bilhões de habitantes em 2025, assegurando a todos
alimentação suficiente e o acesso democrático aos bens de consumo, é um grande desafio que se impõe à humanidade nesse início
do século XXI.
A resposta a esse desafio deve envolver soluções, entre as quais se reconhece como estratégia ecologicamente correta
01) a ampliação do espaço agrícola das monoculturas, aumentando a produção dos grãos tradicionalmente utilizados pela
humanidade.
02) a substituição das áreas de cultura agrícola de subsistência pela criação de animais domésticos, estabelecendo,
predominantemente, o homem como consumidor de nível mais elevado.
03) a intensificação da exploração dos recursos pesqueiros das regiões litorâneas, apoiada na comprovação científica de que o
mar é uma dádiva ilimitada da natureza.
04) a substituição das linhagens naturais de vegetais utilizados na alimentação humana por linhagens transgênicas, com o
objetivo de proporcionar uma maior diversidade de plantas agrícolas, utilizando uma tecnologia mais barata e mais segura
ecologicamente.
05) o desenvolvimento de uma agricultura apoiada numa gestão agroecológica do solo e a disseminação de uma prática de
orientação do aproveitamento mais eficiente dos recursos alimentares.

* * *
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Redação
INSTRUÇÕES:
• Leia, com atenção, o tema proposto e elabore a sua Redação, contendo entre 20 (vinte) e 30 (trinta)
linhas, mas não ultrapasse os limites da Folha de Redação.
• Escreva a sua Redação no espaço reservado ao rascunho e transcreva seu texto na Folha de Redação,
usando caneta de tinta azul ou preta.
• Se desejar, coloque um título, cuja linha será incluída entre o limite recomendado.
• Não utilize letra de forma ou de imprensa.
Será anulada a Redação
— afastada totalmente do tema;
— apresentada sob forma de verso;
— assinada fora do local apropriado ou com qualquer sinal que a identifique;
— escrita a lápis, parcial ou totalmente;
— redigida na Folha de Rascunho;
— construída sobre forma não articulada textualmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas etc.)
Texto motivador:
A ciência médica, a Medicina de ponta, exige hoje um novo humanismo. É necessário instalar uma postura que saiba
colocar no mesmo raciocínio a função hepática e as sequelas neurológicas, com o sentido da vida das transaminases e a
albumina combinadas com a humilhação, o sofrimento e a perda. Uma ciência que é arte e, por isso, consegue atuar na mesma
equação dimensões tão díspares, que aparentemente não se misturam. Na verdade, estão misturadas completamente na própria
vida: a protrombina e o desânimo, os neurotransmissores e o cansaço de viver, os hepatócitos e a indignação.
Esse novo humanismo médico deve construir-se pela harmonia, para saber tocar, com diferentes cordas, o acorde perfeito.
[...]. Harmonia é colocar cada competência em seu lugar, ter alma de artista para saber tocar a harpa dos cuidados médicos,
incorporar a polifonia com variedade de instrumentos, com silêncios e compassos de espera, na sinfonia de cada vida humana
que nos é confiada. Esses são os acordes que permitem ao médico percorrer o caminho entre a pessoa doente e o significado que
a doença tem para o paciente, já que a enfermidade é para o paciente um modo de estar na vida. Uma forma de vida que tem a
sua própria linguagem e deve encontrar no médico sensível o receptor necessário para decodificar corretamente os significados.
O novo humanismo médico é verdadeira antropologia ativa, e não simples especulação teórica.
Disponível em: <https://sobramfa.com.br/wp-content/uploads/2014/10/2011_mai_o_humanismo_medico_sustentavel>. Acesso em 15 de
jun 2019.

Proposta de redação
As teses de conclusão dos cursos de medicina eram, até a década 50 do século XX, verdadeiras peças literárias, e não foram
raros os médicos que se enveredaram pelo caminho da literatura. Nesse fragmento de texto, a autor propõe um novo humanismo
médico que tenta harmonizar ciência e arte. Sobre essa visão, construa um texto argumentativo, na norma-padrão da Língua
Portuguesa, analisando e avaliando o último período do texto:
“O NOVO HUMANISMO MÉDICO É VERDADEIRA ANTROPOLOGIA ATIVA, E NÃO SIMPLES ESPECULAÇÃO TEÓRICA.”
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