- PROCESSO SELETIVO 2019.2
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | 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 9

QUESTÃO

1

Da leitura e compreenssão do texto, é correto afirmar:

TEXTO:
Viver bem é a melhor vingança
		 Saber tirar proveito do que está no banco vale
mais que se matar para ganhar o primeiro milhão
antes dos 40 anos. Construir patrimônio para os filhos
importa menos que poder dedicar tempo a eles. Casar
5 com o emprego, então, é prova de falta de caráter.
A qualidade de vida tornou-se o valor em alta. Os
homens e as mulheres valorizam o íntimo, o pessoal,
aquilo que já foi chamado de autêntico. O que se
quer é prazer — essa palavra imensa e eclética,
10 capaz de adquirir tantos sentidos, mas que implica,
sempre, a conquista de uma satisfação interior, uma
alegria sem preço e insubstituível.
		
É possível encontrar as raízes desse
comportamento numa gigantesca transformação
15 ocorrida no mundo do trabalho: de uma jornada
de dez horas diárias, em média. Trabalha-se
mais e com uma demanda maior, também para
compensar as demissões nas empresas. Nessas
condições, o trabalho perde uma de suas funções
20 básicas, que é ajudar o indivíduo a construir a
identidade.
		
Conforme um levantamento, 21% dos
brasileiros estão mais preocupados em ter qualidade
de vida no dia a dia que em subir na carreira e fazer
25 fortuna. Essa é a mudança. É possível dizer que, ao
menos em parte, esse estado de espírito é fruto de
uma nova ordem familiar. Na sociedade atual, as
famílias são menores e normalmente há duas fontes
de renda. O pai não precisa mais trabalhar todo o
30 tempo para garantir o futuro dos filhos. O psicanalista
carioca Joel Birman aponta outro fator. As últimas
décadas foram marcadas pelo colapso das utopias
políticas. Mesmo a crença em reformas sociais e
soluções coletivas desmoronou. O ativismo social
35 funciona como soma de individualismos. Entidades
que continham ao menos a perspectiva de durabilidade,
como a família, tornaram-se voláteis e inseguras.
Cada um tem de cuidar de si, explica Birman:
“As pessoas se separam mais facilmente, em nome do
40 prazer, e querem trabalhar menos, em nome do prazer.
Antes, isso era considerado irresponsabilidade. Hoje,
o prazer foi institucionalizado como norma”.
MAGESTE, Paula. In: Época. n. 196, p. 69-75, 18 fev. s.d.
(Adaptado).
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01) Fazer investimentos é a melhor forma de se tornar
milionário.
02) Trabalhar é uma perda de tempo, visto que ninguém fica
rico assim.
03) Consumir, em lugar de economizar, é a maneira certa de
aproveitar a vida.
04) Não ter medo de perder o emprego é prova de possuir
uma forte personalidade.
05) Estar perto dos filhos é mais importante do que deixar-lhes
bens materiais.
QUESTÃO

2

A ideia básica do texto está contida na afirmação:
01) O prazer deve ser visto como o objetivo da vida.
02) A palavra de ordem, atualmente, é “qualidade de vida”.
03) O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a contruí-la.
04) O individualismo acabou com a esperança que se tinha na
política.
05) A precariedade dos empregos obriga a trabalhar-se cada
vez mais.
QUESTÃO

3

É uma ideia comprovável no texto:
01) O prazer se identifica com poder aquisitivo e com
manutenção de boa vida.
02) As pessoas passaram, nos últimos tempos, a trabalhar
menos e a se divertir mais.
03) A mudança de valores aludida pode atribuir-se à efetivação
de modificações trabalhistas.
04) A maioria dos brasileiros não estão mais preocupados em
ascender socialmente.
05) A insegurança e a instabilidade das instituições fizeram
com que o futuro seja relegado a último plano.
QUESTÃO

4

No texto,
01) “vale mais” (l. 1-2) e “em alta” (l. 6) sugerem progresso.
02) “então” (l. 5) expressa admiração.
03) “Conforme” (l. 22) indica proporcionalidade.
04) “Mesmo” (l. 33) denota explicação.
05) “ao menos” (l. 36) dá ideia de redução.
Português |1

02) Os dois-pontos da linha 15 introduzem uma citação.

aumentando expressivamente nesses países
5 mais pobres. Isso vem acontecendo pela
melhoria generalizada da qualidade de vida de
suas populações, como resultado especialmente do
crescimento urbano-industrial que ocorreu nas últimas
décadas nesses países.
10		
Assim, o ser humano está vivendo cada vez
mais, tanto nos países desenvolvidos como nos
subdesenvolvidos. Por outro lado, a natalidade nos
dois grupos de países caiu bastante nos últimos anos,
o que significa dizer que a população mundial está
15 envelhecendo consideravelmente.
		
Para se ter uma ideia do que vem ocorrendo, em
1960, o percentual de idosos na população mundial
(população situada na faixa etária acima dos 65
anos) era da ordem de 4,5%, enquanto as previsões
20 da Organização das Nações Unidas (ONU) para os
primeiros anos do século XXI estão indicando que ele
será de 6,5%.
		
A presença de um elevado número de idosos
nos países desenvolvidos, tanto em termos absolutos
25 como relativos, não implica que vivam mal, pois o
sistema previdenciário desses países funciona muito
bem e remunera satisfatoriamente seus aposentados.
		
O mesmo não acontece nos países
subdesenvolvidos, onde, apesar da pequena
30 ocorrência de idosos, os sistemas previdenciários são
muito falhos. No Brasil, por exemplo, com exceção
de uma parcela de privilegiados, a aposentadoria que
recebem não lhes permite viver com dignidade, o que
acaba colocando-os, depois de trabalharem cerca
35 de 35 anos, na vexatória situação de dependência
crônica de seus familiares.

03) A vírgula da linha 22 isola uma explicação.

MÉDICI; ALMEIDA. s.d, p. 38-41).

QUESTÃO

5

Transpondo-se a forma verbal “foram marcadas” (l. 32) da voz
passiva para a ativa e considerando-se o contexto em que
estão inseridas, ela mudaria, respectivamente, para
01) marcaram.
02) marcou.
03) marcara.
04) marcava.
05) marcam.
QUESTÃO

6

Possui valor subjetivo a oração
01) “que se matar” (l. 2).
02) “que poder dedicar tempo a eles.” (l. 4).
03) “encontrar as raízes desse comportamento” (l. 13-14).
04) “que em subir na carreira” (l. 24).
05) “para garantir o futuro dos filhos.” (l. 30).
QUESTÃO

7

Apresenta-se sem sujeito a oração
01) “O que se quer” (l. 8-9).
02) “que é ajudar” (l. 20).
03) “Essa é a mudança.” (l. 25).
04) “normalmente há duas fontes de renda.” (l. 28-29).
05) “explica Birman” (l. 38).
QUESTÃO

8

Sobre a pontuação usada no texto, é correto afirmar:
01) O travessão da linha 9 indica mudança de interlocutor.

04) O ponto da linha 35 pode ser substituído por dois-pontos.
05) As aspas das linhas 39 e 42 destacam uma ironia.
QUESTÃO

9

No texto, dispensa complemento a forma verbal transcrita na
alternativa
01) “quer” (l. 9).			
02) “implica” (l. 10).		
03) “perde” (l. 19).
04) “aponta” (l. 31).
05) “funciona” (l. 35).
QUESTÕES

de 10 a 12

TEXTO

O envelhecimento da população
mundial e suas implicações
		 Apesar de os índices de esperança de
vida dos países subdesenvolvidos serem mais
baixos do que os dos desenvolvidos, eles estão
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QUESTÃO

10

A leitura do texto possibilita algumas inferências, dentre
as quais se excetua a que afirma que o envelhecimento da
população mundial
01) está vinculado a aspectos socioeconômicos, culturais e de
saúde.
02) pressupõe algumas mudanças na oferta de serviços e de
produtos.
03) reflete a saúde da população de um país, mantendo
relação, inclusive, com a significativa queda na taxa de
natalidade que ele registra.
04) sugere a mesma idade média máxima de vida para todas
as nações, tendo em vista a equalização dos padrões
tradicionais de envelhecimento.
05) oportuniza ao idoso com boa remuneração desfrutar mais
e melhor da sua velhice, já que, a essa altura da vida, não
tem mais obrigações financeiras com filhos, enfim, com a
família constituída.
Português | 2

QUESTÃO

11

Considerando-se o contexto em que se insere, descarta-se
como outra possibilidade de leitura para o termo transcrito a
referente a
01) “Apesar de” (l. 1) — A despeito de.
02) “Por outro lado” (l. 12) — Por sua vez.
03) “acima dos” (l. 18) — além dos.
04) “da ordem de” (l. 19) — por determinação de.
05) “com exceção de” (l. 31-32) — com ressalva a.
QUESTÃO

12

Quanto aos recursos linguísticos usados no texto, é verdadeiro
o que se afirma em
01) A forma verbal “estão aumentando” (l. 3-4) indica uma
ação que se repete e se prolonga no presente.
02) O conector “enquanto” (l. 19) expressa simultaneidade
entre duas ações com o mesmo agente.
03) A palavra “mesmo” (l. 28), devidamente contextualizada,
dá ideia de reforço.
04) A expressão “por exemplo” (l. 31) denota retificação.
05) Os referentes “lhes” (l. 33) e “os” (l. 34) resgatam diferentes
termos.
QUESTÕES

04) resiste ao discurso convencional de ajustamento às
situações.
05) assume um comportamento
contradições da sociedade.
QUESTÃO

dúbio

em

face

das

14

A expressão “mundo feroz dos homens” (v. 3) estabelece uma
relação antitética com
01) “tempo injusto” (v. 5).
02) “vida iníqua” (v. 6).
03) “dormir tranquilamente” (v. 7).
04) “verdade ferida” (v. 9).
05) “escárnio da opulência” (v. 11).
QUESTÃO

15

O verso “Pois sucede que não durmo.” (v. 8) estabelece, com a
ideia anterior, uma relação de
01) causa.
02) tempo.
03) adição.
04) oposição.
05) explicação.

de 13 a 15

TEXTO:

5

A lição de conviver,
se não de sobreviver
no mundo feroz dos homens,
me ensina que não convém
permitir que o tempo injusto
e a vida iníqua me impeçam
de dormir tranquilamente.
Pois sucede que não durmo.

* * *

Frente à verdade ferida
10 pelos guardiães da justiça,
ao escárnio da opulência
e o poderio dourado
cujo esplendor se alimenta
da fome dos humilhados,
15 o melhor é acostumar-se,
o mundo foi sempre assim.
Contudo, não me acostumo.
MELLO, Thiago de. Mormaço na floresta. São Paulo: Círculo do
Livro, s/d. p. 43.
QUESTÃO

13

No texto, o sujeito poético
01) põe em prática, no seu cotidiano, a “lição de conviver”.
02) tem dificuldade de comunicar-se com os seus semelhantes.
03) não consegue acompanhar o ritmo das mudanças do
mundo.
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- PROCESSO SELETIVO 2019.2
LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS | Questões de 16 a 26
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas
QUESTÕES

de 16 a 25

QUESTÃO

16

According to the author, a sudden increase in urban population
usually

TEXTO:

01) results in more job opportunities.
02) contributes to violence increase.
03) solves the problems of slums.
04) improves the city’s economy.
05) means a time of prosperity.
QUESTÃO

Bigger yet Better

On ‘magic island,’ a virtuous cycle began with a ban on
heavy industry.

		
One of the sad truths of the developing
world is that an urban population boom has
so often been bad news. From Jakarta to Rio
de Janeiro, more people have typically meant
5 more ghettoes, more crime, and less economic
life. That’s one reason urbanites in big cities are
moving to places like Florianópolis, an island city 700
kilometers south of São Paulo, where bigger doesn’t
always mean worse.
10
Between 1970 and 2004, Florianópolis’s
population tripled. So did the number of slums. But
the local economy grew fivefold, and incomes grew
in step. Opportunity seekers, urban and rural, white
collar and blue, arrived in large groups. With a hundred or so
15 beaches lining the “magic island,” tourism is thriving.
And while many Brazilian cities are struggling to
graduate from smokestacks to services, Florianópolis
is succeeding. Thanks in part to a federal rule that for
decades barred heavy industry on the island, town
20 officials promoted cleaner public works, and now it
has a network of public and private universities that
make this one of the most scholarly cities in Brazil.
		
To tend to the demanding academic crowd, the city
invested heavily in everything from roads to schools,
25 and now Florianópolis ranks high on every development
measure, from literacy (97%) to electrification (near
100%). By the late 1990s, private companies were
flocking to the island, or emerging from a technology
“incubator” at the federal university. (Among its
30 innovations: the computerized voting machines that
have made Brazilian elections fraud-free and efficient.)
Local officials now say their goal is to be the Silicon
Valley of Brazil, with beaches. Don’t count them out.
MARGOLIS, Mac. Newsweek, New York, p. 56July 3/10 s.d
Adaptado.
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17

Fill in the parentheses with True or False. About Florianópolis,
it’s correct to say:
( ) Its local economy has grown considerably.
( ) Lots of people have gone there looking for a job opportunity.
( ) Its tourism industry has failed to keep up with the city’s
success.
The true statements, from top to bottom, are in alternative
01) T T T
02) F T T
03) T T F
04) F F T
05) T F F
QUESTÃO

18

The author affirms that part of Florianópolis’s success is due to
01) its strategic location near many important cities of Brazil.
02) its heavy investment on primary education instead of on
universities.
03) its mild climate, which attracts many investors from all over
the world.
04) its government’s officials, who are determined to fight any
kind of corruption.
05) the federal government’s prohibition on heavy industry
operation on the island.
QUESTÃO

19

It’s stated in the text that, in Florianópolis,
01) the beaches are still very polluted.
02) the sanitation system is precarious.
03) there are only a few public universities.
04) most people are able to read and write.
05) half of the houses do not yet have electricity.
Inglês | 4

QUESTÃO

20

QUESTÃO

26

“Between 1970 and 2004, Florianópolis’s population tripled.
So did the number of slums. (l. 10-11)
This sentence means that Florianópolis’s population
01) got bigger than the number of its slums.
02) was surpassed by the number of its slums.
03) got three times smaller than the number of its slums.
04) increased as much as the number of its slums.
05) became three times bigger, but the number of its slums
decreased.
QUESTÃO

21

The word “struggling” (l. 16) is closest in meaning to

According to this cartoon, Garfield, the cat, is mainly
interested in
01) eating.
02) playing.
03) learning.

01) trying.			

04) working.

02) stopping.			

05) sleeping.

03) fighting.
04) promoting.
05) considering.
QUESTÃO

22

When the author says, “Don’t count them out.” (l. 33), he
conveys the idea of
01) optimism.		

* * *

02) neutrality.		
03) uncertainty.
04) pessimism.
05) disappointment.
QUESTÃO

23

The only alternative in which there is a pair of opposites is
01) “sad” (l. 1) — unhappy.
02) “often” (l. 3) — quickly.
03) “bigger” (l. 8) — larger.
04) “grew” (l. 12) — rose.
05) “late” (l. 27) — early.
QUESTÃO

24

In the text, it’s correct to say:
01) “began” (subtitle) is the past participle of the verb.
02) “developing” (l. 1) is functioning as a verb.
03) “while” (l. 16) is a preposition.
04) “the most scholarly” (l. 22) is in the comparative degree of
inferiority.
05) “that” (l. 30) is a relative pronoun.
QUESTÃO

25

The ’s in “That’s” (l. 6) is
01) the genitive case.
02) the plural ending.
03) the contraction of is.
04) the contraction of has.
05) the contraction of was.
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- PROCESSO SELETIVO 2019.2
MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO | Questões de 27 a 38
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas
QUESTÃO

27

Um grupo de pacientes cardíacos de um hospital foi observado para avaliação. A tabela
mostra o tempo de internamento, em dias, de cada um deles.
No de pacientes

Tempo de internamento (em dias)

4

4

6

5

3

2

7

4

Com base nessas informações, é correto afirmar que a média, em dias, do período de
internamento desses pacientes é igual a
01) 2,8		
02) 3,0
03) 3,5		
04) 3,8		
05) 4,0
QUESTÃO

28

A concentração de certo medicamento na corrente sanguínea decai, de forma exponencial,
20% a cada hora.
Nessas condições, considerando-se log5 4 ≅ 0,86, é correto afirmar que o tempo
necessário para que a concentração se torne igual a um quinto do seu valor inicial é de,
aproximadamente,
01) 3h.				
02) 4h.				
03) 5h.
04) 6h.
05) 7h.
QUESTÃO

29

Em uma imagem de tomografia, dois tumores aparecem como regiões aproximadamente
circulares, sendo que a maior imagem tem uma área 44% superior à outra.
Supondo-se que esses tumores tenham formato esférico, é correto afirmar que o maior
deles terá volume, aproximadamente, superior ao menor, em
01) 20%.				
02) 44%.				
03) 57%.
04) 66%.
05) 73%.
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QUESTÃO

30

Verificou-se que o volume de ar, V, em litros, nos pulmões de certo indivíduo, em
repouso, variava em função do tempo t, em segundos, de acordo com a função
V(t) = 2,8 + 0,29.cos(1,6.t + π).
Nessas condições, conclui-se que, em cada ciclo respiratório, o volume de ar inspirado por
esse indivíduo é de
01) 0,29 litro.				
02) 0,58 litro.				
03) 1,6 litro.
04) 2,8 litros.
05) 3,2 litros.
QUESTÃO

31

No início da década de 80 do século passado, em certo país, 25% da população era
fumante. Ao longo daquela década, o número de fumantes aumentou 44% mas, na década
seguinte, campanhas antitabagismo levaram a uma redução de 28% nesse número.
Sabendo-se que, em cada década, o aumento populacional foi de 20%, conclui-se que, ao
final da década de 90, os fumantes representavam
01) 14% da população.			
02) 18% da população.			
03) 23% da população.
04) 35% da população.
05) 41% da população.
QUESTÃO

32

Considerando-se as proposições p : x 2 − 3x − 10 ≥ 0, q : 3x − 12 < 0 e o conjunto
A = {x ∈ R ; p ∧ q é verdade}, pode-se afirmar que o conjunto A é igual a
01) [−2, 4]
02) ]− ∞, 4[
03) ]− ∞, −2]
04) [4, + ∞[
05) ]5, + ∞[
QUESTÃO

33

Se P(x) = ax2 + bx + 5, Q(x) = x2 + bx + c e P(x + 1) = Q(2x), então a + b + c é
igual a
01) 4
02) 7
03) 8
04) 15
05) 29
QUESTÃO

34

Considerando-se A =

,B=

eA+B=

, pode-se concluir que

é igual a
01) 6
02) 4
03) 2
04) −3
05) −4
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QUESTÃO

35

Numa competição com dez nadadores, serão classificados o 1o, o 2o e o 3o lugares.
Com base nessa informação, pode-se afirmar que o número de resultados distintos dessa
competição é igual a
01) 720
02) 480
03) 360
04) 240
05) 120
QUESTÃO

36

Seja A(–1, –1) o ponto médio da corda

da circunferência de equação (x–2)2+(y–1)2 = 25.

Com base nessa informação, pode-se afirmar que uma equação da reta AB é
01) 3x + 2y + 5 = 0
02) 2x – 3y – 1 = 0
03) 2x + 3y – 7 = 0
04) 3x + 2y – 8 = 0
05) 3x + 3y + 6 = 0
QUESTÃO

37
D

C

M

N

A

B

A região sombreada na figura representa um galpão que será construído em um terreno
retangular ABCD, em que

=

Sabendo-se que

e que a área do galpão corresponde a x% da área do terreno,

=

.

pode-se afirmar que o valor de x é
01) 58
02) 60
03) 64
04) 66
05) 68
QUESTÃO

38

Se, numa classe de 40 alunos, 30 usam relógio, 28, celular e x alunos usam relógio e
celular, então x é igual a
01) 10
02) 15
03) 16
04) 18
05) 20
* * *
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- PROCESSO SELETIVO 2019.2
CIÊNCIAS HUMANAS | Questões de 39 a 50
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas
QUESTÃO

39

QUESTÃO

41

Os impactos ambientais gerados pela obtenção de energia
interferem enormemente no desenvolvimento sustentável
e seu entendimento se faz primordial para a análise de
implementação de projetos e de planejamentos energéticos.
Considerando-se a relação entre a obtenção de energia e os
impactos ambientais, marque V nas afirmativas verdadeiras e
F, nas falsas.
( ) As termelétricas convencionais são importantes fontes
de gás carbônico e óxidos de nitrogênio e de enxofre,
poluentes que acentuam o efeito estufa e acarretam
chuvas ácidas.
( ) A energia nuclear vem ganhando cada vez mais importância
e sendo bem mais utilizada em todo mundo, pois tem se
mostrado um dos tipos de energia mais limpos, seguros e
renováveis.
( ) As hidrelétricas não podem ser consideradas uma ótima
solução ecológica, pois sua implantação pode gerar
impactos na hidrologia, no clima, na sismologia, dentre
outros aspectos.
( ) O uso da energia eólica é recente, iniciou-se após o
primeiro choque do petróleo, em 1970, e, atualmente, pode
ser considerada a alternativa energética mais sustentável
e totalmente isenta de impactos ambientais.
( ) Os impactos ambientais mais significativos do sistema
fotovoltaico para geração de energia solar são provocados
durante a fabricação de seus materiais e de sua
construção, como também relacionados à questão de
área de implantação.
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) F V F V V
02) F F V F V
03) V F V F V
04) V V V F F
05) V F F V F
QUESTÃO

40

No contexto da luta pela posse da terra, no Brasil, os conflitos
no campo ainda estão significativamente presentes.
Entre as principais causas desses conflitos, pode-se destacar
01) a concentração fundiária.
02) a desvalorização comercial da terra.
03) o elevado número de minifúndios improdutivos.
04) o assentamento de posseiros em terras devolutas.
05) a invasão das fronteiras agrícolas pela agricultura familiar.
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Com base nas informações da ilustração e nos conhecimentos
sobre a organização do espaço mundial, pode-se inferir:
01) As situações destacadas só ocorreram após a Terceira
Revolução Industrial porque o processo de produção de
riquezas passou a ser predatória.
02) A Era Espacial se caracteriza pelo avanço tecnológico,
pela inclusão dos países emergentes nesse processo,
pela eliminação das guerras convencionais e pela
consolidação da sociedade de consumo.
03) A criação de novos padrões de consumo, na Era Atômica,
implicou o uso de novas fontes de matérias-primas, na
criação de produtos supérfluos e em uma maior ameaça à
diversidade.
04) A expansão capitalista e a globalização, que estão
presentes na charge, satisfizeram às novas necessidades
de consumo, à distribuição mais equitativa do capital no
espaço mundial e à ampliação da oferta de empregos.
05) O crescimento da disputa por mercados provocou a queda
dos regimes totalitários e do fundamentalismo religioso e
político, levando a uma bipolarização ideológica mundial,
que resultou em novos conflitos armados.
QUESTÃO

42

Para alguns pensadores contemporâneos, a humanidade
vivencia um momento histórico que se caracteriza “não por
uma época de mudança, e sim por uma mudança de época”.
Em relação a essa “mudança, de época”, na história das
sociedades, pode-se afirmar:
01) A crise do escravismo romano e o surgimento do mundo
medieval provocaram a mudança das estruturas de
produção, com base na critica da exploração da mão de
obra pela perspectiva da ética cristã de que somos todos
“filhos de Deus”.
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02) A passagem do mundo feudal para a época moderna
foi caracterizada pela permanência de uma mentalidade
teocêntrica, justificadora do Antigo Regime, apesar da
alteração das estruturas econômicas.

QUESTÃO

44
As cidades não se distinguem apenas pelo seu
tamanho ou população, mas também pelos
serviços que oferecem. Apenas os habitantes das
metrópoles têm acesso a determinados serviços
mais sofisticados, como certos tratamentos
hospitalares ou a venda de produtos importados,
por exemplo. (GARCIA; CARVALHO, s.d).

03) O modo de produção capitalista rejeitou os privilégios da
sociedade estamental e estabeleceu a igualdade jurídica
para todos os cidadãos, independente de posição social,
ideológica ou religiosa.
04) O surgimento das sociedades socialistas alterou os
valores morais e éticos, preservando o direito jurídico
à propriedade, concebida como um bem natural, e cuja
produção era essencial para suprir as necessidades coletivas.
05) A sociedade pós-moderna se caracteriza pela consolidação
de regras jurídicas, morais e éticas rígidas, consequência
do desaparecimento das ideologias de contestação ao
sistema capitalista, típicas da Guerra Fria.
QUESTÃO

43

Considerando-se o texto e os conhecimentos sobre o espaço
urbano, pode-se afirmar:
01) A cidade é um aglomerado humano com predomínio das
atividades primárias.
02) O Nordeste brasileiro possui a maior população urbana
do país, que reflete a baixa capitalização das atividades
agrícolas.
03) A metrópole é o limite da expansão urbana, ela não muda
de forma, de função, de dinamismo e não constrói novos
futuros.
04) As grandes metrópoles brasileiras constituem atrativos
comerciais, turísticos e geralmente formam áreas
conurbadas comuns dessas metrópoles.
05) As capitais regionais são cidades que estão sob influência
dos centros regionais, mas que comandam espaços
maiores conhecidos como macrorregiões.
QUESTÃO

A análise da charge e os conhecimentos sobre o mundo do
trabalho permitem afirmar:
01) Os avanços tecnológicos, advindos com a política
imperialista, contribuíram para a diminuição das diferenças
sociais e raciais no mundo, principalmente com a
incorporação da sociedade africana ao mercado mundial.
02) A ascensão do nazismo, ao focar o problema do
desenvolvimento na questão racial, contribuiu para o
estabelecimento do pleno emprego na Alemanha e a
conquista dos plenos direitos políticos e sociais pela
classe trabalhadora alemã.

45

Ao longo da história do Brasil, os grupos dominantes sempre
buscaram soluções elitistas para manter, na essência, o sistema
de dominação, sem alterar os fundamentos econômicos do pais.
Contudo a sociedade brasileira não se mostrou passiva em
relação a esse processo, revoltando-se em vários momentos.
Das revoltas ocorridas, aquela que apresentou um caráter
religioso aliado às questões sociais foi a
01) Cabanagem.
02) Revolta da Vacina.
03) Inconfidência Mineira.
04) Revolta de Canudos.
05) Confederação do Equador.
QUESTÃO

46

03) O estabelecimento do mundo socialista foi responsável
pelo grande avanço tecnológico e científico, provocando
a crise do sistema capitalista, cujo desdobramento se fez
sentir na quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em
1929.
04) A Terceira Revolução Industrial ampliou a oferta de
emprego, fortaleceu os sindicatos e consolidou o trabalho
cooperativo e as relações de solidariedade e união entre
os diversos setores do processo produtivo.
05) A Sociedade do Conhecimento reduziu a oferta do
trabalho manual, contribuindo para o desemprego
estrutural, flexibilizou as relações trabalhistas e aumentou
as exigências de qualificação do mercado de trabalho.
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A partir da análise do mapa e dos conhecimentos sobre as
áreas destacadas, marque com V as verdadeiras e com F, as
falsas.
Ciências Humanas | 10

( ) A Antártida influencia o clima e a biodiversidade do oceano que banha o litoral brasileiro e interfere na pluviosidade da América
do Sul.
( ) A Antártida, em função de seu isolamento, é o único continente que se encontra totalmente preservado.
( ) O Brasil meridional fica mais próximo da Antártida que da Amazônia, fato que explica as baixas temperaturas nessa porção do
país.
( ) A pobreza do solo, o clima desfavorável à ocupação humana e a ausência de minerais no subsolo são fatores responsáveis
pelo desinteresse na ocupação e na exploração da Antártida.
( ) A estrutura geológica da Antártida é semelhante à brasileira, devido à ausência de escudos cristalinos.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
01) V F V F F						

04) F V V F V

02) F V F V F						

05) F F V V V

03) V V F V F
QUESTÃO

47

A recessão econômica foi uma política deliberada de diversos governos brasileiros como um mecanismo de controle da espiral
inflacionária, como se observou durante a vigência do
01) Plano Trienal, quando o governo João Goulart, buscando ampliar sua base de apoio, adotou medidas de controle inflacionário,
angariando a simpatia da elite e da classe média.
02) “Milagre econômico”, cuja política de contenção dos gastos do governo e do endividamento externo possibilitou a redução do
déficit público e a maior emissão de papel-moeda.
03) Plano Cruzado, no governo Sarney, que congelou os preços e salários, provocando uma queda da produção industrial e
agrícola e o desabastecimento de mercadorias.
04) Plano Collor, que, pelo aumento salarial e pelo controle dos preços, provocou a explosão do consumo, a diminuição da circulação
de moedas e, consequentemente, a queda das atividades econômicas e a elevação do desemprego.
05) Plano Real, através do qual o Governo Federal adotou medidas para a estabilização da economia, como o aumento dos
impostos, o arrocho salarial e a paridade entre o real e o dólar.
QUESTÃO

48
O consumo mundial de água subiu cerca de seis vezes nas últimas cinco décadas. [...] de todas as moedas, a água é
a que mais determinará a paz ou a guerra entre as nações no nosso século. (ARAIA, p. 42).

Sobre o uso da água e suas implicações, é correto afirmar:
01) A produção industrial é a principal causa da alteração do regime dos rios e da superexploração dos recursos hídricos.
02) A preservação das bacias hidrográficas é necessária para a proteção dos recursos hídricos, pois elas são as unidades que
contribuem para a formação dos cursos d´água.
03) A intervenção humana nos ciclos naturais deverá fazer desaparecer a água na natureza, como já ocorreu com as florestas.
04) A preservação da mata ciliar é importante apenas nos rios de planície porque a topografia facilita a erosão do solo, que provoca
o assoreamento dos rios.
05) O volume de água no planeta Terra aumenta continuadamente, todavia o crescimento populacional é maior, provocando, assim,
sua escassez.
QUESTÕES

49 e 50

O Brasil deu grande salto nas políticas sociais nos últimos anos. É preciso agora avançar para uma nova geração de programas
sociais que amplie os esforços atuais de forma proativa, integrada e adequada a diferentes condições de carência. O objetivo é
superar a pobreza por meio da garantia do acesso e da oferta de oportunidades a indivíduos e famílias para a sua inclusão produtiva
na sociedade. Tem-se ainda, no país, uma importante transição demográfica, com grande quantidade de jovens, estabilização do
crescimento e tendências de envelhecimento, que resultará em inúmeros reflexos no sistema de saúde e na garantia de bem-estar
para a população brasileira.
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QUESTÃO

49

As informações apresentadas evidenciam que existem avanços nas políticas sociais brasileiras, mas também problemas a serem
superados.
Em relação a esses problemas, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Gestão ineficiente de recursos.
( ) Necessidade de superar os desafios relacionados com o novo perfil epidemiológico que se configura para a população
brasileira: mais velha, mais urbana e mais sedentária.
( ) Alto investimento na formação de profissionais para a saúde.
( ) Predomínio de um modelo de saúde curativa em detrimento ao incentivo à saúde preventiva.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
01) V V V V
02) V V F V
03) V F V F
04) F F V F
05) F V V F
QUESTÃO

50

Um dos avanços necessários nas políticas sociais brasileiras para garantir o acesso e a oferta de oportunidades a indivíduos e
coletivas, visando à inclusão produtiva na sociedade, é
01) fortalecer os sistemas de regulação dos planos de Previdência Privada, estabelecendo regras claras para o reajuste de
benefícios e para adaptação do sistema à estrutura etária da população.
02) reformar a Previdência, que deve considerar as particularidades de apenas um grupo: os jovens que ainda não ingressaram no
mercado de trabalho.
03) transformar os beneficiários dos programas sociais em parceiros dotados de protagonismo na escolha das oportunidades que
lhes são oferecidas, sem a preocupação de torná-los cientes de que a superação da situação em que se encontram dependerá,
principalmente, da sua capacidade de aproveitar plenamente tais oportunidades.
04) incorporar condições dignas de moradia, alimentação saudável e em quantidade suficiente, vida saudável, prevenção de
doenças, redução da violência e promoção da cultura de paz como valores centrais, além de assistência social, educação,
cultura e trabalho, urbanismo e saneamento.
05) deixar de estabelecer como prioridade os programas educacionais e de formação básica e profissional numa estratégia nacional
de erradicação da pobreza.

* * *
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- PROCESSO SELETIVO 2019.2
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Questões de 51 a 65
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas
QUESTÃO

51

O uso de um gerador de eletricidade nos hospitais ajuda a
manter seus serviços em perfeito funcionamento no caso de
apagão.
Tratando-se da teoria que fundamenta o funcionamento de
um gerador — constituído por ímã fixo em um eixo móvel,
no qual se encontram acopladas bobinas —, marque com V
as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O gerador de eletricidade é um aparelho que transforma
energia mecânica em energia elétrica.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V F F
02) F V F
03) V V F
04) V F V
05) F V V
QUESTÃO

54
v(m/s)

( ) A variação do fluxo de indução magnética, em função do
tempo, em bobinas, produz força eletromotriz induzida
nesses dispositivos.

2

( ) O sentido do campo magnético da corrente induzida em
uma bobina é concordante com a variação do fluxo de
indução magnética através dessa bobina.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

V
V
V
F
F

V
V
F
F
V

QUESTÃO

V
F
V			
V			
F

52

Uma onda de frequência f e comprimento de onda l se
propaga em um meio em que sua velocidade é v. Se essa
onda passa para outro meio no qual sua velocidade é 3v,
pode-se afirmar que a frequência e o comprimento de onda
no segundo meio são, respectivamente, iguais a
01) f e 3l
l
02) f e
3
03) 3f e 3l
l
04) 3f e
3
f
05)
e 3l
3
QUESTÃO

53

Na Antiguidade, a Óptica estudava apenas os fenômenos
capazes de impressionar o olho humano, os chamados
fenômenos luminosos. Atualmente, esse campo da Física
engloba todos os fenômenos em que intervém a energia
radiante.

1
0

4

10

t(s)

O gráfico representa a velocidade de uma partícula em função
do tempo. Considerando-se que a partícula se desloca em
linha reta, pode-se afirmar que, após 10,0s, o deslocamento,
em m, de partícula foi igual a
01) 6,0
02) 8,0
03) 10,0
04) 12,0
05) 14,0
QUESTÃO

55

Considere duas lâmpadas, cada uma com a resistência elétrica
igual a 240,0W, associadas em paralelo. Se a associação
é submetida a uma ddp de 120,0V, pode-se afirmar que a
potência dissipada em cada lâmpada, em W, é igual a
01) 120,0
02) 100,0
03) 80,0
04) 60,0
05) 40,0
QUESTÃO

56
Composição provável (mg/L)

Com base nos conhecimentos sobre a Óptica Geométrica,
identifique com V as alternativas verdadeiras e com F, as falsas.

Sulfato de estrôncio

0,02

Sulfato de cálcio

3,40

( ) O trajeto de um raio luminoso não se modifica quando se
permutam as posições da fonte e do observador.

Bicarbonato de magnésio

1,46

Cloreto de potássio

1,09

( ) Campo visual de um espelho plano é a região do espaço
que pode ser observada pela refração no espelho.

Cloreto de sódio

15,2

( ) Quando um raio luminoso passa de um meio para outro
mais refringente, ele se aproxima da normal.
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O rótulo da embalagem de uma determinada água mineral apresenta
a composição química, a 25oC, conforme mostra a tabela.
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Considerando-se as informações da tabela, admitindo-se que a
solubilidade do cloreto de sódio é 36,0g/100mL de água a 25oC,
e tendo-se por base os conhecimentos sobre a estrutura e as
propriedades das espécies químicas representadas, é correto
concluir:
01) Uma pessoa, ao ingerir uma garrafa de 500,0mL dessa
água mineral, consome 1,7g de sulfato de cálcio.
02) O cloreto de potássio, um sal neutro, apresenta íons K+ e
Cl-, que são isoeletrônicos.
03) O estrôncio possui o maior potencial de ionização dentre
os três metais alcalinos terrosos que formam as espécies
químicas iônicas.
04) O bicarbonato de magnésio libera íons H3O+(aq), ao se
dissolver na água.
05) A adição de mais 250,0g do cloreto de sódio a 500,0mL de água
mineral produzirá uma solução saturada sem corpo de fundo.
QUESTÃO

57

O airbag é formado por um dispositivo que contém uma mistura
de NaN3, KNO3 e SiO2, responsável pela liberação de nitrogênio.
Esse dispositivo está acoplado a um balão que fica no painel
do automóvel e, quando ocorre uma colisão, os sensores
localizados no para-choque liberam uma faísca elétrica que
inicia a reação. Alguns centésimos de segundo depois, o airbag
está completamente inflado.
As equações químicas do processo, que produz gás nitrogênio
e silicatos alcalinos são
I. 2NaN3(s)

2Na(s) + 3N2(g)

II. 10Na(s) + 2KNO3(s)

K2O(s) + 5Na2O(s) + N2(g)

II. K2O(s) + Na2O(s) + SiO2(s)

silicatos alcalinos

A partir dos conhecimentos sobre os reagentes e os produtos
envolvidos nas reações químicas apresentadas, é correto afirmar:
01) A reação de decomposição representada pela equação
química I produz uma substância simples e outra
composta.
02) As ligações entre os átomos na substância química NaN3
são completamente iônicas.
03) O óxido, SiO2, que participa da reação química
representada em III é classificado como básico.
1
, no NaN3, e + 5,
04) O número de oxidação do nitrogênio é
3
no KNO3.
05) O nitrogênio é um não metal do grupo 15 da Tabela
Periódica, cujos átomos no íon N3– apresentam
configuração eletrônica igual 1s2 2s2 2p3.
QUESTÃO

58

Sobre os conhecimentos da mecânica dos fluidos associados
à respiração e à pressão arterial, é pertinente afirmar:
01) A pressão atmosférica que empurra o ar para dentro dos
pulmões no processo de inspiração, que ocorre com a
contração do diafragma e a diminuição da pressão dos
pulmões, é um processo biológico que independe da altitude.
02) Uma pessoa suporta uma força de, aproximadamente,
1,0kgf para cada m2, ao nível do mar, onde a pressão
atmosférica é igual a 1,0atm, sendo 1,0atm equivalente a
1,0.105Pa.
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03) A colocação da bolsa do esfigmomanômetro enrolada no
braço do paciente, à altura do coração, no processo de
medição da pressão arterial, é fundamentada na lei de
Stevin.
04) A diferença de pressão hidrostática sanguínea entre os
pés e a cabeça de uma pessoa de 1,60m de altura é
igual a 16,0Pa, admitindo-se o módulo da aceleração da
gravidade igual a 10,0m/s2 e a densidade do sangue igual
a 1,0g/cm3.
05) A vazão volumétrica do sangue que atravessa a área
da secção transversal de veias e artérias de diferentes
diâmetros varia em proporção direta com o raio dessas
secções.
QUESTÃO

59

A técnica da ressonância magnética nuclear é usada em
medicina e em biologia como meio de formar imagens internas
de corpos humanos e de animais, utilizando-se um campo
magnético intenso e ondas com frequências iguais às dos
núcleos dos tecidos do corpo que se quer examinar.
Sobre a aplicação e a influência do campo de indução
magnética, é correto afirmar:
01) O corpo de um paciente se torna imantado quando se
encontra imerso na região de um campo de indução
magnética uniforme.
02) Os íons de sódio e de potássio, presentes no sangue, que
se deslocam perpendicularmente às linhas de indução
de um campo magnético uniforme, com velocidade de
módulo v, descrevem movimentos circulares uniformes de
raios diferentes.
03) O módulo da velocidade de escoamento do sangue é
alterado quando um paciente é exposto a região de um
campo de indução magnética uniforme, desprezando-se
as forças dissipativas.
04)

A região mediana entre dois fios condutores paralelos e
longos, percorridos por correntes elétricas variáveis de
sentidos opostos, é uma região de campo de indução
magnética uniforme.

05) Objetos metálicos são atraídos para dentro dos campos
magnéticos do aparelho de ressonância magnética em
funcionamento devido à ação da força eletrostática.
QUESTÃO

60

Estudos sobre a origem da vida admitem a existência de uma
forma ancestral que povoou a Terra há cerca de 4 bilhões de
anos, da qual derivou toda a vida no planeta.
Com base em conhecimentos atuais da célula, o povoamento
inicial da Terra, a partir dessa forma ancestral, foi assegurado
pela aquisição de estratégias biomoleculares, entre as quais se
identifica a
01) delimitação do sistema vivo incipiente, por um envoltório
impermeável ao ambiente externo.
02) síntese aleatória de proteínas independente de uma
mensagem hereditária.
03) invenção da mitose,
reprodução da célula.

mecanismo

imprescindível

à
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04) preservação da informação genética nos sistemas vivos
descendentes, fundamentada na replicação do DNA.

A descoberta dessa nova espécie de caramujo acrescenta uma
nova questão na epidemiologia da esquistossomose, porque

05) duplicação semiconservativa das moléculas do RNA,
componente primitivo do núcleo da célula.

01) aumenta a patogenicidade de Schistosoma mansoni nos
indivíduos infectados.

QUESTÃO

61
Daqui a um século, as mudanças climáticas
prometem causar alterações profundas na
natureza e na agricultura brasileira. É possível
que a onça-pintada, o maior felino das Américas,
não encontre áreas ideais para viver na
Amazônia. O Cerrado, por sua vez, pode sumir
de vez do oeste do Estado de São Paulo. E as
perdas, no cultivo de soja, no Brasil, correm o
risco de chegar a 40%, ou seja, a um prejuízo
anual de R$4,3 bilhões. Essas são algumas das
projeções feitas por pesquisadores preocupados
com as transformações no clima projetadas pelo
Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC). O que permite aos ecólogos e
aos agrônomos tirar os olhos do presente e mirar
o futuro são modelos matemáticos que buscam
resumir em poucos parâmetros as condições
ambientais essenciais para cada espécie e
simular o que pode acontecer com o clima em
diferentes cenários de concentração de gases na
atmosfera. (O FUTURO DA natureza, 2009).

De acordo com o texto e os conhecimentos relacionados às
alterações ecológicas ocasionadas pelas mudanças climáticas
ocorridas no Brasil, é correto afirmar:
01) A onça-pintada, em virtude da sua incapacidade de
sobreviver em regiões ricas em CO2 e O2 certamente
sofrerá redução populacional por conta das alterações
climáticas ocorridas no Brasil.
02) Os anfíbios, devido à sua independência em relação à
temperatura e à umidade do meio em que se encontram,
deverão sofrer poucos danos em sua distribuição
ambiental.
03) Muitas espécies de anfíbios sofrerão com os danos
ocasionados pelas alterações climáticas, porém nem todas
as espécies sairão prejudicadas e poderão aumentar a
sua distribuição em períodos de frio menos intenso.
04) A vegetação nativa brasileira se adaptará facilmente às
novas condições ambientais impostas pelas mudanças
climáticas.
05) As espécies vegetais das regiões afetadas pelas
alterações climáticas apresentarão distribuição em larga
escala, sendo, então, cultivadas de modo promissor.
QUESTÃO

62

02) representa um aumento na biodiversidade do gênero
Biomphalaria.
03) caracteriza as áreas de ocorrência de Biomphalaria
cousini como focos obrigatórios do agente patogênico da
esquistossomose.
04) evidencia a restrita especificidade na relação hospedeiro
intermediário/parasito no ciclo evolutivo de Schistosoma
mansoni.
05) pode ser reconhecida como uma possibilidade de
expansão da esquistossomose com áreas habitadas por
hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni.
QUESTÃO

63
Ao longo dos últimos 150 anos, os avanços
da ciência confirmaram a teoria de Darwin
e mostraram como ela se manteve atual. A
descoberta de novos fósseis reconstituiu a
evolução da vida na Terra. O desenvolvimento da
genética mostrou como funciona a transmissão
de características hereditárias previstas na teoria
de Darwin: por meio dos genes que se combinam
toda vez que um ser vivo é gerado. Darwin
escreveu que o acaso representa um papel
determinante no processo de seleção natural,
ou seja, as transformações ocorrem nos seres
vivos, através das gerações, de forma aleatória.
Sabe-se hoje que as variações genéticas são
realmente acidentes de percurso que resultam
em mutações. Os biólogos concordam que a
seleção natural continua imprescindível para
explicar a vida no planeta. “A conquista de
Darwin é universal, atemporal e deve valer em
qualquer lugar do cosmo onde porventura exista
vida”, diz o zoólogo britânico Richard Dawkins, da
Universidade de Oxford. (VENTUROLI;SOUZA,
2009).

Segundo o texto, as ideias de Darwin continuam atuais, porque
01) os animais estudados por ele, hoje fossilizados, foram
descobertos e reconstituídos.
02) as variações genéticas não são produtos de uma seleção
natural acidental, conforme já ficou provado.

Uma espécie de molusco, com registros anteriores somente no
Equador, acaba de ser encontrada no Brasil: — Biomphalaria
cousini —- identificada na Amazônia e em Mato Grosso.
Os caramujos do gênero Biomphalaria são hospedeiros
intermediários de Schistosoma mansoni, trematódio parasito
do homem.

03) a genética comprovou aspectos da vida na Terra que
Darwin não pôde prever ou pressupor há 150 anos.

A infecção experimental de moluscos B.cousini por uma
cepa de S.mansoni mostrou que a nova espécie brasileira é
suscetível ao parasito.

05) a manipulação das mutações, através de procedimentos
que se desvirtuam do projeto de pequisa original sobre a
evolução das espécies, é possível atualmente.
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04) aspectos da teoria evolucionista de Darwin continuam
sendo essenciais nas pesquisas que têm como objetivo
compreender a vida na Terra.
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QUESTÃO

64

Os catalisadores têm grande aplicação na indústria porque, em muitas reações, a velocidade é fator essencial para a eficiência de
certos processos industriais.
Considerando-se os conhecimentos sobre a cinética das reações químicas, pode-se afirmar que os catalisadores
01) participam apenas de reações em que os reagentes formam sistema monofásico.
02) promovem afinidade química entre os reagentes.
03) diminuem a energia de ativação das reações.
04) sofrem alterações permanentes na sua composição.
05) dificultam a formação de complexos ativados.
QUESTÃO

65

A figura esquematiza resultados obtidos por Mendel e sua interpretação.
É uma conclusão correta da análise das informações apresentadas:
01) A formação de sementes rugosas dispensa a condição genética correspondente.
02) Existe uma relação de dominância entre os “fatores” mendelianos.
03) Os indivíduos representados constituem a primeira geração de um cruzamento entre linhagens puras.
04) Cada fenótipo está associado a apenas um genótipo.
05) Ervilhas lisas e rugosas produzem gametas com constituição genética idêntica à da planta‑mãe.

* * *
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- PROCESSO SELETIVO 2019.2
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.
·
Transcreva seu texto na Folha de Redação, usando caneta de tinta azul ou preta.
·
Se desejar, coloque um título para a sua Redação, o que não deve ser incluído na contagem de linhas do texto.
·
Não utilize letra de forma ou de imprensa.
·
Não assine fora do espaço reservado na Folha de Redação;
Será anulada a Redação
— redigida fora do tema proposto;
— apresentada em forma de verso;
— escrita a lápis, de forma ilegível, ou não articulada verbalmente;
— redigida em folha que não seja a de Redação;
— pré-fabricada, ou seja, que utilize texto padronizado, comum a vários candidatos.
Texto motivador
Após a eclosão da democracia — que transformou todas as relações sociais — a questão da autonomia do paciente
passou a ser respeitada. A progressiva consciência da população sobre seus direitos fez com que a verticalidade impositiva do
médico desse lugar para a horizontalidade democrática na tomada de decisões sobre a saúde de cada paciente.
Com efeito, o médico, para obter o consentimento do paciente, passou a prestar-lhe informações sobre o diagnóstico,
prognóstico, riscos e objetivos dos tratamentos, a fim de que ele decidisse livremente sobre os atos a serem praticados em seu
organismo.
Entretanto, nem mesmo o princípio da autonomia pode ser exercido de forma indiscriminada. O Relatório Belmont, que
estabeleceu as bases da bioética, determinou que a autonomia incorpora, pelo menos, duas convicções éticas. A primeira é a
de que os indivíduos devem ser tratados como agentes autônomos. A segunda é a de que as pessoas com autonomia diminuída
(incapazes, loucos, etc.) devem ser protegidas.
De acordo com José Geraldo de Freitas Drumond, a autonomia e a beneficência, quando colocadas em contraposição,
geram forte tensão no relacionamento médico-paciente, podendo provocar conflitos irreconciliáveis.
Na verdade, a autonomia, como direito do paciente, deve estar em equilíbrio com a beneficência, que é um dever do
médico. Se atendidos concomitantemente, os dois princípios contribuem sobremaneira para a melhoria da relação médicopaciente.
(APÓS A eclosão da democracia... Disponível em:< http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12852>. Acesso em: 27 abr. 2019. Adaptado.)

Proposta de Redação
A partir de uma reflexão sobre as ideias veiculadas no fragmento em destaque e levando em consideração os princípios éticos
e bioéticos, escreva um texto argumentativo, procurando mostrar a importância de o médico procurar conciliar o princípio da
autonomia do paciente com o da beneficência médica, evitando conflitos, para que possa realizar com êxito a missão que lhe
foi confiada: a arte de salvar vidas.
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