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

Língua Portuguesa
Questões de 1 a 15

Processo Seletivo Medicina 2019.2

de 1 a 7QUESTÕES

TEXTO:

O poder das palavras

Certo dia do século 19, a paciente Ana O. pediu
que seu médico, Josef Breuer, austríaco, estudioso da
histeria e precursor da psicanálise, ficasse quieto e a
deixasse  falar.  Ela  declarou  que  queria  limpar seus

5 tormentos, fazer uma “cura pela palavra” — termo que
entusiasmou Freud a ponto de, dessa forma, definir a
psicanálise. “Essa cura pressupõe que alguém tem
dificuldade na vida para atingir o eu, quer ou fica doente
constantemente, ou gera um vazio afetivo ao seu redor,

10 provavelmente por trazer em si algo malresolvido. E
que, se esse malresolvido for posto em palavras, a
pessoa será liberada de seu sofrimento constante”,
explica o psicanalista Jorge Forbes. Por que a palavra
tem tanto poder entre nós? Em primeiro lugar, porque

15 já nascemos mergulhados no universo da linguagem.
“Isso é o que nos  diferencia  dos  outros animais. É
por meio da linguagem que reinventamos
constantemente nossa relação com o mundo”, diz
Forbes. No caso da psicanálise, um dos poderes da

20 palavra está associado ao autoconhecimento. “Mas ela
desempenha outro papel na psicanálise, igualmente
importante e quase que o avesso desse”, avisa o
psicanalista. “No decurso de uma análise, fica evidente
que o aumento do saber sobre si mesmo tem limite”.

25 O que significa que, por mais que busquemos nos
conhecer, há sempre um silêncio, um equívoco, um
não entendimento. Ou seja, em cada um de nós
persiste um ponto misterioso que não tem remédio nem
nunca terá, como na música de Chico Buarque de

30 Holanda.
Por isso, uma vertente mais moderna da

psicanálise preconiza outro poder da palavra, ligado
ao primeiro. Se neste as palavras que contam são as
quem constituem o saber, no segundo, é a palavra

35 poética que comanda. “A poética não visa ser
compreendida, visa ser entendida. Ela toca o corpo
além do conhecimento”, explica o psicanalista.
Segundo ele, essa palavra poética é semelhante à
proferida pelo cientista no momento da descoberta: ela

40 cria uma  realidade até então inexistente. A pessoa a
inventa para conseguir nomear esse aspecto silencioso
de si mesma. Essa coisa esquisita que está sentindo
pode se chamar “tinha uma pedra no meio do caminho”,
como no famoso poema de Carlos Drummond de

45 Andrade. Ao nomear essa coisa, nós a tiramos do
isolamento. E isso tem uma força libertadora porque
legitima no mundo aquele ponto obscuro que só existia

dentro de nós. Mesmo que, a princípio, o que
nomeamos pareça idiota. Noemi Jaffe explica que a

50 poesia nos toca porque trabalha com a palavra em seu
estado inaugural, em seu estado de nomeação do
mundo. É como se fosse uma criança vendo as coisas
pela primeira vez. A expressão poética possibilita
experiências emotivas e intelectuais que nos ajudam

55 a repensar o mundo, transformando a linguagem e o
pensamento.

PAULINA, lracy. O poder das palavras. Cláudia, São Paulo: Abril,
p. 224, s.d. Adaptado.

1QUESTÃO

O texto tem como proposta final

01) discutir a relação paciente/psicanalista através do uso da
palavra poética.

02) apontar os efeitos da psicanálise na vida dos pacientes.
03) questionar o poder da palavra na psicanálise.
04) conferir à palavra poética um poder curativo.
05) atribuir à psicanálise efeitos inigualáveis.

2QUESTÃO

A alternativa em que há uma relação lógica e coerente entre os
pares é a

01) “fazer ‘uma cura pela palavra’ ” (l. 5) — “em cada um de
nós persiste um ponto misterioso” (l. 27-28).

02) “dificuldade na vida para atingir o eu” (l. 8) —  “há sempre
um silêncio, um equívoco, um não entendimento.” (l. 26-27).

03) “É por meio da linguagem que reinventamos [...] nossa
relação com o mundo” (l. 16-18) — “em cada um de nós
persiste um ponto misterioso que não tem remédio nem
nunca terá” (l. 27-29).

04) “um dos poderes da palavra está associado ao
autoconhecimento.” (l. 19-20) — “ ‘A poética não visa ser
compreendida, visa ser entendida.’ ” (/. 35-36).

05) “No decurso de uma análise, fica evidente que o aumento
do saber sobre si mesmo tem limite.” (l. 23-24) — “E isso
tem uma força libertadora porque legitima no mundo aquele
ponto obscuro” (l. 46-47).

3QUESTÃO

A alternativa que reitera o título do texto é

01) “Essa cura pressupõe que alguém tem dificuldade na vida”
(l. 7-8).

02) “Mas ela desempenha outro papel na psicanálise” (l. 20-21).

03) “No decurso de uma análise, fica evidente que o aumento
do saber sobre si mesmo tem limite.” (l. 23-24).

04) “A poética não visa ser  compreendida, visa ser entendida.”
(l. 35-36).

05) “A expressão poética possibilita experiências emotivas e
intelectuais que nos ajudam a repensar o mundo,
transformando a linguagem e o pensamento.” (l. 53-56).
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4QUESTÃO

Pertencem ao universo contextual do vocábulo em negrito da
frase “Ela declarou que queria limpar seus tormentos, fazer uma

‘cura pela palavra’ ” (/. 4-5) os termos transcritos em

01) “doente” (/. 8), “algo malresolvido” (/. 10) e “autoconhecimento”
(/. 20)

02) “vazio afetivo” (/. 9), “algo malresolvido” (/. 10) e “ponto

misterioso (/. 28).

03) “psicanálise” (/. 21), “análise” (/. 23) e “silêncio” (/ 26).

04) “avesso” (/. 22), “equívoco” (/. 26) e “silencioso” (/. 41)

05) “coisa esquisita” (/. 42), “pedra no meio do caminho” (/. 43).
e “força libertadora” (/. 46).

5QUESTÃO

“A poética não visa ser compreendida, visa ser entendida.”
(l. 35-36).

No contexto, as palavras “compreendida” e “entendida” podem

ser lidas, respectivamente, como

01) percebida e decifrada.

02) reavaliada e codificada.

03) racionalizada e reconhecida.

04) interiorizada e discutida.

05) decodificada e reelaborada.

6QUESTÃO

Sobre os elementos que compõem o texto, é correto afirmar.

01) O conectivo “ou”, em “ou fica doente constantemente ou
gera um vazio afetivo” (/. 8-9), denota adição.

02) Os termos “Por que”, em “Por que a palavra tem tanto poder
sobre nós?” (/. 13-14) e “porque·, em “porque já nascemos
mergulhados no universo da linguagem.” (/. 14-15), podem
ser usados, indistintamente, no contexto em que se
encontram.

03) A expressão “por mais que”, em “por mais que busquemos
nos conhecer” (/. 25-26), dá ideia de intensidade.

04) As palavras “segundo”, em “no segundo, é a palavra
poética que comanda.” (/. 34-35) e “Segundo”, em
“Segundo ele” (/. 38), têm a mesma função morfológica.

05) O verbo ter, em “tinha uma pedra no meio do caminho”
(/. 43), dá à oração um sentido mais coloquial que formal.

7QUESTÃO

A alternativa cujo termo em negrito apresenta a mesma função
da palavra destacada em “Ao nomear essa coisa, nós a tiramos
do isolamento.” (/. 45-46) é a

01) “Certo dia do século 19, a paciente Ana O. pediu” (/. 1).

02) “ficasse quieto e a deixasse falar.” (/. 3-4).

03) “a pessoa será liberada de  seu sofrimento constante”
(/. 11-12).

04) “Mesmo que, a princípio, o que nomeamos pareça idiota.”
(/. 48-49).

05) “que nos ajudam a repensar o mundo” (/. 54-55).

de 8 a 14QUESTÕES

TEXTO:

É bom começar cedo

Saiu uma pesquisa que ajuda a esclarecer uma
questão angustiante da maternidade: mandar os filhos
ainda pequenos para a escola pode ser uma má
decisão? O estudo chega a duas conclusões sobre o

5 assunto. A primeira serve de alerta aos pais que
optam por deixar os filhos longe das classes de
jardim-de-infância — e é um alívio para as mães que
trabalham fora: ingressar cedo na escola não só não
é prejudicial às crianças, como costuma ter

10 consequências positivas no aprendizado a longo
prazo. Não é a primeira vez que um trabalho
acadêmico descortina os efeitos benéficos da escola
nos primeiros anos de vida. O mérito do atual estudo
foi ter demonstrado isso por meio do mais detalhado

15 banco de dados já produzido sobre o assunto.
Patrocinados pelo governo americano, os pesquisadores
monitoraram 1300 crianças, da maternidade aos 12
anos, a cada quatro meses. A metade delas ficou em
casa até os 5 anos, entregue aos cuidados da mãe

20 ou de uma babá, enquanto a  outra parte frequentou
a escola. Até a  chegada da pré-adolescência, os dois
grupos foram submetidos a provas para medir o
desempenho escolar. Resultado: os estudantes
enviados ao jardim-de-infância antes do Ensino

25 Fundamental se saíram melhor em todas as
disciplinas testadas. Resume o psicólogo James Griff,
um dos autores do trabalho: “Está claro que ir à escola
no princípio da vida faz parte de um conjunto de fatores
que definem o sucesso nos estudos”.

30 O segundo dado valioso da pesquisa joga luz
sobre outra dúvida  comum aos pais: a melhor idade,
afinal, para matricular os filhos. Muitas famílias
protelam essa decisão até as vésperas do Ensino
Fundamental. O trabalho revelou, no entanto, que é a

35 partir dos 3 anos que a escola passa a ser proveitosa.
Antes disso, o que mais pesa em favor do
desenvolvimento intelectual das crianças são o afeto
e a atenção individual — não importando se vêm de
casa ou da creche.

ANTUNES, Camila. É bom começar cedo. Veja, São Paulo: Abril,
p. 88,s.d. Educação. Adaptado.

8QUESTÃO

O assunto de que trata o texto está mais definida em

01) As dificuldades dos adolescentes não egressos do
jardim-de-infância.

02) A pesquisa americana e sua repercussão na sociedade.
03) A infância, a adolescência e seus aspectos peculiares.
04) Os benefícios do jardim-de-infância na vida escolar.
05) A angústia das mães em relação à maternidade.

9QUESTÃO

O fragmento que se exclui como argumentação da autora
acerca da importância do jardim-de-infância é

01) “ingressar cedo na escola não só não é prejudicial às
crianças, como costuma ter consequências positivas a
longo prazo.” (l. 8-11).

Língua Portuguesa |
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10QUESTÃO

Existe correlação entre o fragmento transcrito e o que dele se
afirma em

01) “ingressar cedo na escola não só não é prejudicial às
crianças, como costuma ter consequências positivas no
aprendizado a longo prazo.” (l. 8-11) — Probabilidade de
sucesso na vida escolar atrelado à frequência ao jardim-
de-infância.

02) “Até a chegada da pré-adolescência, os dois grupos foram
submetidos a provas para medir o desempenho escolar.”
(l. 21-23) — Garantia de bom desempenho escolar até a
pré-adolescência.

03) “os estudantes enviados ao jardim-de-infância antes do
Ensino Fundamental se saíram melhor em todas as
disciplinas testadas.” (l. 23-26) — Impossibilidade de
aprendizagem por parte dos alunos que não frequentam
o jardim-de-infância.

04) “Está claro que ir à escola no principio da vida faz parte
de um conjunto de fatores que definem o sucesso nos
estudos.”(/. 27-29) — Certeza de sucesso na vida pessoal
e profissional através dos estudos iniciais.

05) “Muitas familias protelam essa decisão até as vésperas
do Ensino Fundamental.” (l. 32-34) — Indecisão familiar
denotando conhecimento de causa.

11QUESTÃO

A palavra em negrito na oração “O mérito do atual estudo foi
ter demonstrado isso por meio do mais detalhado banco de
dados já produzido sobre o assunto.” (l. 13-15) pode ser
entendida como

01) valor.

02) ressalva.

03) resultado.

04) premiação.

05) repercussão.

02) “Não é a primeira vez que um trabalho acadêmico
descortina os efeitos benéficos da escola nos primeiros
anos de vida.” (l. 11-13).

03) “os estudantes enviados ao jardim-de-infância antes do
Ensino Fundamental se saíram melhor em todas as
disciplinas testadas.” (l. 23-26).

04) “ ‘Está claro que ir à escola no princípio da vida faz parte
de um conjunto de fatores que definem o sucesso nos
estudos’ ” (l. 27-29).

05) “o que mais pesa em favor do desenvolvimento intelectual
das crianças são o afeto e a atenção individual” (l. 36-38).

12QUESTÃO

O fragmento em que está presente, além da referencial, uma
linguagem metafórica é

01) “O estudo chega a duas conclusões sobre o assunto.”
(l. 4-5).

02) “A primeira serve de alerta aos pais que optam por deixar
os filhos longe das classes de jardim-de-infância” (l. 5-7).

03) “e é um alivio para as mães que trabalham fora” (l. 7-8).

04) “A metade delas ficou em casa até os 5 anos, entregue
aos cuidados da mãe ou de uma babá” (l. 18-20).

05) “O segundo dado valioso da pesquisa joga luz sobre outra
dúvida comum aos pais: a melhor idade, afinal, para
matricular os filhos.” (l. 30-32).

13QUESTÃO

Quanto aos recursos linguísticos usados no texto, é correto
afirmar:

01) Os conectivos “que”, em “Saiu uma pesquisa que ajuda
a esclarecer “ (l. 1), e “que”, em “A primeira serve de alerta
aos pais que optam” (l. 5-6), têm função subjetiva.

02) O verbo da oração “O estudo chega a duas conclusões”
(l. 4), em relação à sua transitoriedade, é intransitivo.

03) Os vocábulos “primeira”, em “A primeira serve de alerta”
(/. 5), e “primeira”, em “Não é a primeira vez” (l. 11), têm
o mesmo valor morfossintático.

04) As palavras “até”, em “ficou em casa até os 5 anos!”
(l. 18-19), e “Até”, em ‘Até a chegada da pré-adolescência”
(l. 21), indicam, respectivamente, limite temporal e limite
espacial.

05) Os termos “se”, em “os estudantes enviados ao jardim-
de-infância [...] se sairam melhor” (l. 23-25) e “se”, em “não
importando se vêm de casa ou da creche.” (l. 38-39), são,
nesse caso, conectores oracionais.

14QUESTÃO

“Muitas famílias protelam essa decisão até às vésperas do
Ensino Fundamental.” (l. 32-34)

Em relação a esse fragmento, é correto o que se afirma na
alternativa

01) “famílias” é núcleo de um sujeito composto.

02) “do Ensino Fundamental” complementa uma ação verbal.

03) “protelam” é uma forma flexionada de um verbo de
predicação incompleta.

04) “Muitas” e “essa” exercem diferentes funções sintáticas.

05) “do” é uma contração da preposição de com o artigo o,
e este não exerce, no contexto, nenhuma função sintática.

15QUESTÃO

Assinale com V o fragmento de texto literário cujo estilo de
época está indicado corretamente, no final de cada um deles,
e com F, as demais.
(  ) “Com a lâmpada do Sonho desce aflito

E sobe aos mundos mais imponderáveis,
Vai abafando as queixas implacáveis,
Da alma o profundo e soluçado grito.

                           [...]
Alto levanta a lâmpada do Sonho
E com seu vulto pálido e tristonho
Cava os abismos das eternas ânsias!”  — ARCADISMO

(  ) “Eu, Marília, não fui  nenhum vaqueiro,
fui honrado pastor da tua aldeia;
vestia finas lãs e tinha sempre
a minha choça do preciso cheia.
Tiraram-me o casal e o manso gado,
nem tenho a que me encoste um só cajado.” —
BARROCO
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(  ) “Pálida, a luz da lâmpada sombria,
Sobre o leito de flores reclinada,
Como a lua por noite embalsamada,
Entre nuvens de amor ela dormia.

                          [...]
Não te rias de mim, meu anjo lindo!
Por ti — As noites eu velei chorando,
Por ti — nos sonhos morrerei sorrindo!” — ROMANTISMO

(  ) “Minha terra tem macieiras da Califórnia
Onde cantam gaturamos de Veneza
Os poetas da minha terra
são pretos que vivem em torres de ametista,
os sargentos do exército são monistas, cubistas,
os filósofos são polacos vendendo a prestações.
A gente não pode dormir
Com os oradores e os pernilongos.” — MODERNISMO

(  ) “O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre;
Sangram, em laivos de ouro, as minas, que a ambição
Na torturada entranha abriu da terra nobre:
E cada cicatriz brilha como um brasão

                           [...]
Como uma procissão espectral que se move...
Dobra o sino... Soluça um verso de Dirceu...
Sobre a triste Ouro Preto o ouro dos astros chove.” — SIMBOLISMO

(  ) “Pequei,  senhor; mas não porque hei pecado,
Da vossa alta clemência me despido;
Porque quanto mais tenho delinquido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.

                            [...]
Eu sou, senhor, a ovelha desgarrada,
Cobrai-a; e não queirais, pastor divino,
Perder na ovelha a vossa glória.” — BARROCO

A alternativa que contém a resposta correta, assinalada nessa ordem, é a

01) V F V F F F

02) V V F F V F

03) F V V F V V

04) F F V V F V

05) F F V F V F

*  *  *
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de 16 a 20QUESTÕES

16QUESTÃO
20QUESTÃO

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

Língua Estrangeira - Inglês
Questões de 16 a 26

17QUESTÃO

Processo Seletivo Medicina 2019.2

TEXTO:

Chocolate Sweet Tooth

lf you want to know what someone is like, buy
them a box of chocolates. According to Murray
Langham, a New Zealand psychotherapist, the shape
of the chocolate they choose will shed light on their

5 personality. Those who favour round chocolates are
outgoing and friendly but often superficial. Those who
select squares are self-confident, honest and truthful.
The person who selects an oval chocolate is creative
and gregarious, while rectangles denote calm, good

10 listeners. Those who like spiral chocolates are energetic
but disorganised while the  person who likes diamond-
shaped chocolates is money-orientated. And beware
of those who seek out the triangular chocolate, they
don’t have regard for other people’s feelings! Bizarre

15 as these suggestions may be, Langham claims that
they are justified  by experimental evidence. “I became
curious about  the great number of my clients who loved
chocolate and began to realise that what sort of
chocolates they liked offered insights into their

20 behaviour.” His deductions have now appeared in a
book, Chocolate therapy: dare to discover your inner
centre.

“shed light on” (l. 4) — reveal; make clear to the mind.
“outgoing” (l. 6) — expansive and sociable person.

SPEAK UP. Ano 12, n. 147, s.d. Adaptado.

According to the text, it is the correct to say that

01) the brand of chocolate people choos may reveal their
personality.

02) if someone selects round chocolates, this person can be
selfish but authentic.

03) if a person likes the company of others, probably they  will
choose rectangular chocolates.

04) people who choose square chocolates tend to be sincere.

05) people who pick chocolates in the shape of a diamond like
jewels.

Match the two columns, associating the description of persona
lity to the chocola te choice, according to Langham’s theory.

Chocolate shape
I. Oval
II. Rectangular
III. Spiral
IV. Diamond shaped
V. Triangular

Person who
(  ) doesn’t care about people’s

sentiments.
(  ) is vigorous but unmethodical.
(  ) is sociable but imaginative.
(  ) is quiet and receptive.
(  ) is interested in getting money.

The numer ical sequenc e that fills the pare ntheses adequa tely,
from top to bottom, is

01) II, V, IV, I, III
02) III, IV, V, I, II
03) IV, III, II, I, V
04) V, II, IV, III, I
05) V, III, I, II, IV

19QUESTÃO

Langham saw that there was a relationship between favourite
chocolate shape and character when he observed his clients’

01) love for chocolate.

02) way of speaking.

03) physiognomy.

04) conduct.

05) occupation.

18QUESTÃO

ln the picture the chocola te left over when all the others have
been put into pairs is

01) on the top of the picture and looks like a leaf.
02) just in the middle of the picture and looks like a flower.
03) next to the flower-shaped chocolate, just above the round

black one to the right of the picture.
04) between the round black chocolate and the leaf-shaped one

at the bottom of the picture.
05) below the round black chocolate on the left of the picture.

Concering language aspects, the correct statement is

01) The verb form “buy” (/. 1) is in the Simple Present.

02) The word “Tooth” (title) forms the plural in the same way
as goose.

03) The s in “is” (/. 12) and the s in “clients” (/. 17) are both

pronounced [z].

04) The phrase “beware of those” (l. 12-13) can be translated
into Portuguese as coitados daqueles.

05) “inner” (l. 21) is the comparative form of inn.
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de 21 a 24QUESTÕES

21QUESTÃO

Fill in the blanks with True or False.

About the first Ecole Paradís des lndiens, it’s correct to say:

(  ) lt was extremely small.

(  ) Children had to wear a special uniform to attend it.

(  ) lt was located in the countryside.

(  ) lt was intended for poor children.

The correct alternative, from top to bottom, is

01) True/ True/False/ True.

02) False/False/True/ True.

03) True/False/False/ True.

04) False/True/False/True.

05) True/True/True/False.

22QUESTÃO

According to the text, the Paradis des lndiens project

01) has been a total failure.

02) is run by a governmental agency.

03) concentrates its activities exclusively in teaching.

04) has lasted a rather long period of time.

05) is not committed to promoting local businesses.

23QUESTÃO

The phrase “tree-stripped Haiti” (/. 12) means that Haiti

01) doesn’t have many trees left.

02) has tree-lined streets.

03) is against deforestation.

04) has planted many trees.

05) preserves its forests.

24QUESTÃO

The opposite of the word on the left is in alternative

01) “began” (/. 1) — started.

02) “without” (/. 5) — with.

03) “small”  (/. 2) — tíny.

04) “reduction (/. 9) — decrease

05) “around” (/. 16) — about

TEXTO:

School for success
Escole Paradis des Indiens, Haiti

The paradis dês indiens project began as a
one-room school in the small fishing village of Les
Abricots. Canadian expatriate Michaelle de Verteuil set
up the school especially for children whose families

5 couldn’t afford uniforms and shoes – without which
they were unable to attend Haiti’s ordinary schools.
More than 30 years later, Paradis des Indiens has
expanded into a multi-faceted development program.
Poverty reduction activities include beekeeping,

10 embroidery, woodworking and fruit-drying schemes.
Environmental efforts are focused on reforestation – a
key priority for tree-stripped Haiti. The project also runs
a microfinance scheme to foster local businesses and
lift individual families out of poverty. However, Paradis

15 des indiens has not neglected its “core business” – ten
small schools now run under its name, each with around
150 students.

SCHOOL for success. Newsweek, p. 11. s.d

25 e 26QUESTÕES

TEXTO:

Reality check

The almost-consensus view among climatologists
was that it would take about a decade for greehouse
gases in the atmosphere to build up to the level that
would trigger climate change. But a new United Nations

5 report shows that the threshold level of 450 parts per
million — enough to raise average temperatures by 2
degrees — was actually exceeded in 2005. This faster-
than-expected rise in carbon dioxide and other gases
is largely due to increasing emissions from fast-growing

10 economies in China and India

BRUNTS, Laura. Newsweek, p. 8. oct. s.d.

25QUESTÃO

It’s stated in the text:

01) Emissions of carbon dioxide have decreased lately.

02) Climatologists have usually disagreed about climate issues.

03) China and India are directly responsible for worsening the
planet’s climate.

04) Carbon dioxide is only gas responsible for the greenhouse
effect.

05) China’s and India’s economies are growing more slowly
than expected.

26QUESTÃO

The only false cognate from the text is in alternative

01) “atmosphere” (l. 3).

02) “United” (l. 4).

03) “actually” (l. 7).

04) “exceeded” (l. 7).

05) “economies” (l. 10).

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

Língua Estrangeira - Espanhol
Questões de 16 a 26

de 16 a 20QUESTÕES 17QUESTÃO

18QUESTÃO

16QUESTÃO

Espanhol |

Processo Seletivo Medicina 2019.2

TEXTO:

1778, Filadelfia:
Si él hubiera nacido mujer

De los dieciséis hermanos de Benjamín Franklin,
Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de
voluntad.

Pero a la edad en que Benjamín se marchó de
5 casa para abrirse camino, Jane se casó con un

talabartero pobre, que la aceptó sin dote, y diez meses
después dio a luz su primer hijo. Desde entonces,
durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada dos
anos. Algunos niños murieron, y cada muerte le abrió

10 un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida,
abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en
vela acunando a los que lloraban, lavó montarias de
ropa, bafió montoneras  de  nifios,  corrió dei  mercado
a la cocin a, fregó torres de platos, ensefió abecedarios

15 y oficies, trabajó codo a codo con su marido en el taller
y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar
la olla. Jane fue esposa  devota  y  viuda  ejemplar;  y
cuando ya estuvieron crecidos los hijos, se hizo cargo
de sus propios padres achacosos y de sus hijas

20 solteronas y de sus nietos sin amparo.
Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en

un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como
suele hacer Benjamín a pesar de sus años. Jane nunca
tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamín

25 sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora
que el sexo puede producir algo más que hijos.

Benjamín, fundador  de una nación de inventores,
es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una
mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de

30 todos los tiempos, que ha cumplicio su deber en la
tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición
bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y
ha buscado, en vano, un poco de silencio.

Su caso carecerá de interés para los historiadores

GALEANO, Eduardo. ln: Mujeres. Madrid: Alianza Cien, 1995.
p. 33-4.

Según el texto, Jane, la hermana de Benjamín Franklin,

01) era la que físicamente más se parecia a él.
02) se casó muy joven, un poco antes de que su hermano

saliera de casa.
03) tuvo muchos hijos, uno cada año.
04) no tuvo tiempo para reflexionar sobre la vida.
05) cuidó a muchos niños, los suyos y los de sus huéspedes.

A partir de la lectura del texto, se puede afirmar que

01) las madres deben ocuparse exclusivamente de sus hijos
y de su marido.

02) las mujeres son menos inteligentes que los hombres, por
eso han permitido que éstos desempeñaran los papeles
más importantes en la sociedad.

03) el placer  y  el silencio — según se ha entendido a lo largo
de los años — son cosas necesarias en la vida de los
hombres que trabajan mucho.

04) los problemas emocionales y psicológicos que afectan a
muchas mujeres están relacionados con la dura jornada
laboral a que están sometidas.

05) las mujeres del pasado tuvieron muy pocas oportunidades
de mostrar su potencial, puesto que les tocaba a ellas la
difícil tarea de administrar sus hogares.

La alternativa en la que la palabra transcrita tiene, en el texto,
el significado propuesto a la derecha es

01) “se marchó” (/. 4) — entró ai ejérctio.
02) “tajo” (/. 10) — trozo.
03) “acunando” (/. 12) — jugando.
04) “codo a codo” (/. 15) — hombro con hombro.
05) “achacosos” (/. 19) — quejosos.

19QUESTÃO

La alternativa en la que el término transcrito a la derecha puede
sustituir, correctamente, al de la izquierda es

01) “primer hijo” (/. 7) — hijo primer.
02) “su marido” (/. 15) — el marido suyo.
03) “sus hijas” (/. 19) — las suyas hijas.
04) “dejarse flotar” (/. 21) — se dejar flotar.
05) “gran hombre” (/. 28) — hombre gran.

20QUESTÃO

En el texto,

01) “dos” (/. 8) es un numeral cuya forma puede variar en
función del género del sustantivo al que acompañe.

02) “Los” (/. 10) es un artículo y se refiere a “niños” (/. 9)
03) “instrucción” (/. 11) forma el plural como “amante” (/. 25).
04) “jamás” (/. 21) es un adverbio de duda.
05) “pero” (/. 25) es una conjunción que tiene valor concesivo.

de 21 a 25QUESTÕES

TEXTO:

Sexo en la publicidad

La publicidad de moda, englobando la de
complementos y perfumería, ha pasado vertiginosamente
por un proceso calificable de loco destape en los últimos
cinco años. Es lo que se lleva: explicitar más que

5 insinuar, provocar por encima de sugerir. Se acabaron
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22QUESTÃO

En el texto se afirma:

01) Los medios de comunicación están demasiado erotizados.
02) La presencia del sexo en los anuncios que ven los niños

es lamentable.
03) La publicidad de algunos productos utiliza imágenes de

gran carga sexual.
04) Los anuncios de perfumes contienen a menudo imágenes

de cuerpos desnudos.
05) La publicidad utiliza actores pornográficos para hacer los

anuncios.

La publicidad hasta hace unos pocos años

01) era más explícita y delicada.
02) hacía aparecer cuerpos desnudos en posturas obscenas.
03) usaba el desnudo femenino de forma muy pudorosa.
04) aunque también incluía desnudos, era sugerente y no

explícita.
05) daba una imagen muy poco sexualizada de la mujer.

23QUESTÃO

Siguiendo el texto, se puede afirmar que la publicidad más
reciente sobre moda es

01) provocadora y explícita.
02) sugerente, cruda y con tendencias homosexuales.
03) insinuante, erótica y soberbia.
04) pornográfica y obscena.
05) edulcorada y estática.

24QUESTÃO

Es correcto sustituir, en el texto:

01) “La escalada” (l. 21) por la subida.
02) “inveterado” (l. 22) por antiguo.
03) “edulcoradas” (l. 24) por coloreadas.
04) “soberbiamente” (l. 28) por orgullosamente.
05) “promociona” (l. 30) por rebaja.

Es correcto afirmar que

01) “La” (l. 1) e “la” (l. 1) tienen la misma función.
02) “lo” (l. 4) es el artículo singular de “los” (l. 6).
03) “las” (l. 7) es el artículo plural de la.
04) “del” (l. 22) es una contracción que funcionaría igual si el

artículo fuese femenino.
05) “unos” (l. 32) es el adjetivo numeral plural de “uno”.

25QUESTÃO

26QUESTÃO

21QUESTÃO

La charge refleja

01) la pobreza derivada del aumento del desempleo en el
mundo de la moda.

02) la necesidad de que se extienda el buen gusto hasta en
las capas más bajas de la sociedad.

03) el enorme y terrible poder de seducción que ejerce el
mundo de la moda en la sociedad capitalista.

04) la abrumadora oferta de marcas con que se encuentra el
consumidor a la hora de comprar.

05) la inutilidad del lujo y las marcas en el mundo actual.

en publicidad los paños tibios. Tal lenguaje y sus modos
broncos han llegado a las campañas promocionales
de las grandes firmas internacionales. Y ahora no  se
limitan a los sectores juveniles, sino que abarcan

10 también a los seniors.
Crudeza en el tratamiento de la luz, desnudos a

gusto de todas las tendencias en poses claramente
sexuales, sugerencia de sexo en grupo, escenas
lésbicas, son algunas de las características de estos

15 anuncios, aparentemente espontáneos, pero en
realidad resultado de minuciosas puestas en escena
que frecuentemente fuerzan a los modelos a
convertirse en actores momentáneos de un cuadro vivo
que cuenta una historia o sugiere el acceso a una

20 escena íntima.
La escalada de los motivos o temas eróticos parte

del inveterado uso del desnudo, femenino primero y
masculino más recientemente, pero algo sustancial ha
cambiado: si primero se trataba de edulcoradas

25 imágenes estáticas conteniendo más o menos dosis
de segundas lecturas, los sujetos  actuales  han  pasado
a la acción. Esos cuerpos actuales, facturados
soberbiamente en maquillaje y aderezos, se mueven
en tórridas escenas que poco o nada tienen que ver

30 directamente con el producto que se promociona. La
mujer es representada en este género de publicidad
dentro de unos looks que van desde la clásica vamp
dominante y efectivamente poderosa, dominadora del
ambiente y de la escena, hasta todo lo contrario,

35 ingenuas chicas sorprendidas en plena faena, pero sin
ropa interior o con las faldas subidas... o bajadas.

Al dicho de que todo vale para vender cabe
agregar: ¿Se trata de la venta de un deseo? Si el perfil
de los ‘cuerpos de deseo’ de los anuncios no se

40 corresponde con el de los clientes, se deben de
corresponder entonces con sus fantasías. La
explotación de las fantasías eróticas parece ser la
fuente de ideas de estas páginas.

SALAS, R. El País. s.d. Adaptado.

*  *  *
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28QUESTÃO

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

Matemática
Questões de 27 a 38

Processo Seletivo Medicina 2019.2

Em um grupo de pacientes de um determinado hospital, observou-se que 40% deles foram afetados
pela doença A, 45% foram afetados pela doença B, 48% foram afetados pela doença C, 5% foram
afetados pelas doenças A, B e C, 10% foram afetados pelas doenças A e B, 13% foram afetados
pelas doenças B e C e 15% foram afetados pelas doenças A e C.

A porcentagem de doentes afetados por apenas uma dessas doenças foi de

01) 38%
02) 41%
03) 72%
04) 133%
05) 176%

27QUESTÃO

Supondo-se que
I. A ∪ B = {Enfermeiros, Técnicos, Maqueiros, Médicos},
II. A ∩ B = {Médicos, Técnicos} e
III. A − B = {Enfermeiros},

então, pode-se afirmar que o conjunto B é

01)  {Médicos}
02)  {Maqueiros}
03)  {Médicos, Técnicos}
04)  {Maqueiros, Médicos, Técnicos}
05)  {Enfermeiros, Médicos, Técnicos}

29QUESTÃO

O professor anotou, em cinco cartões, os seguintes logaritmos: log25, log517, log0,01, log1,5 ,

log4 ,  um em cada cartão. Depois solicitou que um aluno escolhesse ao acaso um dos cartões.

A probabilidade de que ele escolha um cartão que nele esteja escrito um logaritmo cujo valor é
um número positivo é de

01) 20%
02) 40%
03) 50%
04) 60%
05) 80%

30QUESTÃO

Em uma atividade no laboratório de Biologia, um determinado aluno precisou construir uma maquete
do intestino delgado, cujo comprimento é de 6 a 8 metros e o diâmetro é de 3 centímetros, em
média. Ele utilizou a escala numérica de 1:100. Considere que, na escala numérica, as unidades

são indicadas sempre em centímetros.

Assim sendo, pode-se afirmar que o comprimento do intestino na maquete foi de,

01)  no mínimo, de 3cm.

02)  no máximo, de 8cm.

03)  no mínimo, de 60cm.

04)  no máximo, de 80cm.

05)  no máximo, de 100cm.
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31QUESTÃO

Considere-se as funções e os gráficos a seguir:

I. f(x) = 2x + 4

II. f(x) = – x² + 6x

III. f(x) = 2x

IV. f(x) = senx

A sequência correta que faz correspondência entre essas funções e os seus respectivos
gráficos é

01)  I – A, II – B, III – C, IV – D
02)  I – A, II – D, III – C, IV – B
03)  I – B, II – D, III – A, IV – C
04)  I – B, II – C, III – D, IV – A
05)  I – C, II – B, III – A, IV – D

32QUESTÃO

Em uma determinada clínica, uma amostra de pacientes foi coletada, tendo-se verificado a idade
e o sexo desses pacientes. Os resultados encontram-se na tabela apresentada.

De acordo com os dados dos pacientes do sexo feminino e do sexo masculino, pode-se concluir que

01) a mediana relacionada ao número de pacientes do sexo masculino é 15.
02) a variância relacionada ao número de pacientes do sexo feminino é 30.
03) o desvio-padrão dos dados relacionados aos pacientes do sexo feminino é 25.
04) amplitude dos dados da quantidade de pacientes do sexo masculino é menor do que a dos

pacientes do sexo feminino.
05) a média aritmética do número de pacientes do sexo masculino é maior do que a do sexo

feminino.

Quantidade de Pacientes
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33QUESTÃO

Sabe-se que um determinado camarote recebeu a capacidade máxima de 3 mil pessoas por dia,
nos seis dias do carnaval de Salvador, e que cada uma delas utilizou um copo cilíndrico reto de
6cm de diâmetro e 10cm de altura para consumir bebidas no local.

Considerando-se que cada pessoa bebeu, em média, 20 copos de alguma bebida a cada dia do
carnaval, a quantidade de litros de bebidas que foram consumidas nesse camarote, durante os
seis dias de carnaval, foi

01) 21 600π
02) 32 400π
03) 64 800π
04) 259 200π
05) 640 000π

34 e 35QUESTÕES

TEXTO I

Estatísticas para Câncer de Mama
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que, para cada ano do biênio 2018/
2019, sejam diagnosticados 59.700 novos casos de câncer de mama no Brasil,
com um risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres.
O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o
mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos.
Cerca de 1,67 milhão de casos novos dessa neoplasia foi esperado para o ano de
2012, em todo o mundo, o que representa 25% de todos os tipos de câncer
diagnosticados nas mulheres. Suas taxas de incidência variam entre as diferentes
regiões do mundo.
O câncer de mama é a maior causa de morte por essa doença nas mulheres em
todo o mundo, com cerca de 522 mil mortes estimadas para 2012, o que representa
14,7% de todos os óbitos. É a segunda causa de morte por câncer nos países
desenvolvidos, atrás somente do câncer de pulmão, e a maior causa de morte por
câncer nos países em desenvolvimento.
Apesar de ser considerado um câncer de relativamente bom prognóstico, se
diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer de
mama continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente porque a doença ainda
é diagnosticada em estágios avançados.
(Disponível em: <https://www.pfizer.com.br/noticias/Cancer-de-mama-em-
numeros>. Acesso em: 27 fev. 2019).

TEXTO II

Por que seu médico precisa ser bom em Matemática?
...Tanto a informação do exame quanto a sua respectiva margem de erro não são
suficientes para tirar uma conclusão. Um importante dado está faltando: a real taxa
de incidência da doença no grupo a que a paciente pertence. Como a incidência
de câncer de mama em mulheres de 40 anos, por exemplo, é de aproximadamente
1%, este número deve ser combinado com a taxa de erro para estimar a real
probabilidade de a paciente ter a doença. Senão vejamos: De uma amostra de
100 exames feitos em 100 mulheres (não devemos esquecer de que câncer de
mama também acomete homens, mas isso é outra história), 10 serão falsos
positivos, ou seja, apontarão algum tipo de tumor sem que a paciente realmente o
tenha. E apenas 1 (dos 100) será um positivo verdadeiro. Assim, dos 100 exames,
11 apontarão um tumor, mas apenas um será real.
(Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/por-que-seu-
medico-precisa-ser-bom-em-matematica/32488. Acesso em: 26 fev. 2019).

34QUESTÃO

Segundo informações apresentadas, o número de casos de óbitos por câncer estimado em 2012
foi de, aproximadamente,

01) 1,67 milhão.
02) 3,55 milhões.
03) 7,67 milhões.
04) 35,5 milhões.

05) 77,0 milhões.
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35QUESTÃO

A possibilidade de um exame que deu positivo realmente significar câncer de mama é de

01) 9%
02) 10%
03) 11%
04) 90%
05) 99%

36QUESTÃO

Um médico resolveu aplicar determinada quantia a juros simples de 6% ao mês, durante 5 meses
e, em seguida, o montante foi aplicado durante mais 5 meses, a juros simples de 4% ao mês. No
final dos 10 meses, o novo montante foi de R$ 2340,00.

O valor da quantia aplicada inicialmente foi de   

01) R$ 234,00
02) R$ 975,00
03) R$ 1 500,00
04) R$ 1 720,00
05) R$ 2 127,00

37QUESTÃO

Rampa de acessibilidade é uma solução excelente e
definitiva, ao se pensar em edificações acessíveis.
Isso vale tanto para cadeirantes quanto para outras
pessoas com mobilidade reduzida. Mobilidade
reduzida significa, além de cadeirantes, pessoas com
fraturas que  utilizam muletas, deficientes visuais,
deficientes auditivos, idosos, gestantes e até mães
com carrinhos de bebê. O acesso é garantido por lei
(NBR 9050) e precisa ser universal, condição que não
é obedecida na maioria das vezes.

Para projetar corretamente uma rampa, é preciso seguir a seguinte fórmula

, em que i é a inclinação, em porcentagem, h é a altura do desnível e c é

o comprimento da projeção horizontal. E o valor adequado  de i deve estar abaixo
de 8,33% (máximo permitido).
(Disponível em: <http://44arquitetura.com.br/2016/06/rampa-de-acessibilidade-
aprenda-projetar/, http://elisaprado.com.br/blog/2009/05/como-saber-a-inclinacao-
da-rampa. Acesso em: 27 fev. de 2019.  Adaptado).

De acordo com as informações do texto, um hospital precisa construir uma rampa de 16cm de altura
do desnível e cujo valor da tangente do ângulo de inclinação que ela forma com o chão é de 0,08.
O comprimento dessa rampa deverá ser de

01) 0,5m
02) 2,0m
03) 5,0m
04) 16,0m
05) 20,0m

38QUESTÃO

Um determinado médico deseja construir um consultório para atendimento de seus pacientes num
terreno de 40m de perímetro, que acabou de adquirir em um bairro da cidade onde reside.

Sabendo-se que a largura desse terreno é de 7m, a área disponível que ele terá para organizar
a recepção e a sala de atendimento é de

01) 49m²

02) 91m²

03) 169m²

04) 182m²

05) 280m²

Matemática |
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39QUESTÃO

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

Ciências Humanas
Questões de 39 a 50

Processo Seletivo Medicina 2019.2

As sociedades americanas estabeleceram, ao longo de seu
processo de desenvolvimento histórico, diversas relações com
a Europa que podem ser identificadas

01) na introdução da metalurgia nas sociedades anteriores à
chegada de Colombo, como as Astecas e Incas, que se
especializaram na produção agrícola de subsistência.

02) na introdução de uma sociedade de classe pelos
espanhóis, como o estabelecimento da mita e da
encomienda, desestruturando as sociedades igualitárias
pré-colombianas.

03) no processo de independência política das colônias
ibéricas, que provocou o estabelecimento de uma
sociedade igualitária em Cuba, com o rompimento das
relações mercantilistas.

04) na permanência da organização socioeconômica da época
colonial nas Treze Colônias, após a independência, com
a manutenção da escravidão e da exclusão dos pobres do
processo político.

05) na ampliação dos direitos das mulheres e indígenas após
a independência do Brasil, influenciados pelas ideias
iluministas introduzidas pela Inglaterra com o objetivo de
implantar o liberalismo na ex-colônia.

40QUESTÃO

A Revolução Industrial e suas repercussões causaram
transformações na forma de produção e nas relações
socioeconômicas e políticas.

Neste contexto, pode-se apontar como elemento que contribuiu
para a industrialização inglesa

01) a posição geográfica da Inglaterra que contribuiu para o
estabelecimento da colonização da América e o fornecimento
de grande quantidade de ouro de suas colônias.

02) a expansão imediata da industrialização para a Europa no
século XVIII, contribuindo para o acirramento da competição
e o aperfeiçoamento dos métodos de produção.

03) o grande nível de educação do operariado britânico, que
possibilitou o surgimento de uma camada de operários
intelectualizada e especializada, aumentndo a produtividade
industrial.

04) a excelente situação de vida e de trabalho oferecida pelo
empresariado britânico, buscando melhorar as condições
de vida, objetivando estabelecer ganhos de produtividade.

05) o capital acumulado com o processo de desenvolvimento
mercantilista, associado com a existência de uma mão de
obra abundante oriunda da sua expulsão do campo.

41QUESTÃO

Diferente do que ocorreu nas nações latino-
americanas colonizadas pela Espanha, no
Brasil, o processo de independência não
conduziu a imediata proclamação da República,
mas sim à constituição do País como Império.
E é sob a égide de Governos imperiais que se
formou e consolidou o Estado Nacional. Isto
devido à peculiaridade do caso brasileiro, em
que a independência teve por principal ator
político o Príncipe Regente (D. Pedro), e não a
guerra da colônia contra a matriz. (DIFERENTE
DO..., 2019).

O desenvolvimento político e econômico brasileiro ocorreu,
muitas vezes, pelo confronto violento entre diversas forças
políticas e sociais.

No contexto da história dos movimentos sociais e políticos
brasileiros, destaca-se

01) a Revolução Pernambucana de 1817, defensora de uma
ruptura radical com a metrópole e a instalação de um
regime monárquico e autoritário.

02) a Confederação do Equador, movimento liderado pela
elite pernambucana, que defendia uma monarquia
parlamentarista e excludente socialmente.

03) a Revolução Praieira, revolta pernambucana de caráter liberal
e republicana contra o autoritarismo do governo imperial.

04) a Revolução Farroupilha, movimento sulista radical
defensor do fim do latifúndio, da escravidão e da economia
agroexportadora.

05) a Revolta dos Malês, rebelião escrava que propunha uma
aliança com o negros haitianos e o estabelecimento de uma
República negra.

42QUESTÃO

As Forças Armadas sempre tiveram um papel importante no
processo de desenvolvimento histórico brasileiro, ocasionando,
em diversos momentos, ações armadas e intervenções no
processo político, como se pode inferir

01) na proclamação da República, com a deposição do
imperador e o estabelecimento de controle sobre o poder
da oligarquia rural.

02) no movimento tenentista, que buscou depor o governo
oligárquico, através de autopercepção de “salvadores da
pátria”.

03) na Coluna Prestes, realizado pela ala mais radical do
exército com o intuito de estabelecer o socialismo no país.

04) no estabelecimento do Estado Novo, solução de grande
respaldo popular contra a efetiva ameaça do
estabelecimento do comunismo no Brasil.

05) no golpe preventivo do General Lott, contra a tentativa do
estabelecimento de um governo autoritário por Juscelino
Kubitschek
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43QUESTÃO

Ciências Humanas |

A construção da democracia no Brasil, na qual a liberdade de
expressão é um pressuposto fundamental, tem sido um processo
que se caracteriza por momentos de avanços e de recuos, como
se identifica

01) na posição da Escola Superior de Guerra contra o controle
da imprensa, a tortura  e o autoritarismo do governo,
defendido pela Linha Dura durante o regime ditatorial militar.

02) no governo José Sarney, que forçou a imprensa a divulgar
um suposto sucesso do Plano Cruzado, levando a uma
adesão forçada e artificial da população às medidas
econômicas do governo.

03) no controle que a esquerda, liderada pelo PT, tinha sobre
a imprensa e os grandes órgãos de comunicação,
contribuindo para o movimento que levou ao impeachment
do presidente Fernando Collor.

04) no apoio recebido pelo governo Fernando Henrique
Cardoso pelos órgãos de comunicação e pela elite
econômica, contribuindo para a implementação do projeto
neoliberal, sem uma discussão crítica sobre essas medidas.

05) na aliança entre o Brasil, Cuba, Venezuela e a União
Soviética, sob o governo Luís Inácio Lula da Silva, para a
implantação do socialismo na América Latina, o que
colocou em risco a soberania nacional e democracia.

44QUESTÃO

Hoje, a concepção da  História, tornando-se
cada vez mais complexa e ampliando
continuamente seu campo de estudo, interessa-se
em compreender e construir integralmente o
passado humano. (AQUINO; FRANCO; LOPES,
2019).

De acordo com a afirmativa, pode-se considerar que a contínua
ampliação do campo de estudo da História, no mundo atual,
levou os historiadores a

01) ignorarem a produção historiográfica originária da
Antiguidade Clássica, por se apresentar descomprometida
com a verdade histórica.

02) descartarem a crítica histórica como procedimento
necessário à leitura do documento escrito e/ou
representado pelo patrimônio construído.

03) valorizarem o presente, em detrimento do passado, como
procedimento facilitador no processo de acumulação de
experiências.

04) empregarem o mito como um recurso único para explicar
a relação do homem com a natureza e com os outros
homens em sociedade.

05) buscarem o caminho da interdisciplinaridade, visto a
premência na utilização de uma variedade de fontes, para
atenderem a proposta de uma história total.

45QUESTÃO

Com base nos meridianos e nos movimentos de rotação da
Terra, o sistema de fusos horários ajuda a organizar as horas
em diversas localidades do planeta.

Considerando-se a informação e os conhecimentos sobre fusos
horários, é correto afirmar:

Sobre a área de ocorrência da formação vegetal ilustrada, é
correto afirmar:

01) É uma depressão interplanáltica.
02) Os solos são, em geral, muito profundos e pobres em

nutrientes e fertilizantes.
03) É pobre em endemismo e biodiversidade.
04) A rede hidrográfica é intermitente e exclusivamente

criptorreica.
05) O clima, durante o verão, sofre grande influência da massa

tropical continental, responsável pela estiagem prolongada.

46QUESTÃO

01) Com o horário de verão, o Brasil mantém seus três fusos,
porém muda a disposição deles, uma vez que as regiões
Sudeste, Centro-Oeste e Sul adiantam o relógio em uma
hora.

02) A linha internacional da data é representada pelo meridiano
oposto ao meridiano de Greenwich, sendo assim, a leste
dessa linha, corresponde a um dia a menos que a oeste
dela.

03) Alguns países, como França e Inglaterra, adotam as
chamadas horas fracionadas, estando assim a uma hora
e meia a mais em relação a  Greenwich.

04) As horas das ilhas oceânicas brasileiras estão mais
atrasadas em relação aos horários das áreas continentais.

05) As regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste acompanham
o horário de Brasília.

47QUESTÃO

Tendo por base o mapa, aliado aos conhecimentos sobre os
ecossistemas brasileiros, é correto afirmar que, em

01) A, o clima é tropical úmido, com baixíssima amplitude
térmica anual e atuação da massa tropical continental
durante o ano inteiro.

02) B, o domínio vegetal corresponde às estepes, com
predominância de biomassa arbórea decídua e ombrófila.
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48QUESTÃO

A partir dos conhecimentos referentes aos aspectos
demográficos e urbanos do Brasil e do mundo, marque V nas
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) A pendularidade da população de baixa renda nos países
emergentes resulta, dentre outros fatores, da segregação
do espaço urbano.

(  ) Algumas cidades, como Tóquio e São Paulo, são
simultaneamente megacidades e cidades globais.

(  ) No Brasil, a desurbanização que ocorre atualmente difere da
desmetropolização do século passado pelo fato de não buscar
um estilo de vida diferente, mas sim  a eliminação de problemas
gerados pelo crescimento desordenado das metrópoles.

(  ) A queda da taxa de fecundidade no Brasil alterou a pirâmide
etária, que passou a apresentar a base mais estreita.

(  ) Para suster a explosão demográfica, alguns países adeptos
do neomalthusianismo adotam uma política denominada
sujeição moral.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo, é a

01) F V F V F

02) F F V F V

03) F V F F V

04) V V F V F

05) V F F V F

49QUESTÃO

Com base nos conhecimentos  sobre os espaços de produção
e circulação, pode-se afirmar, exceto:

01) O aumento da participação hidráulica na matriz energética
brasileira está relacionada a um contexto de crise
energética mundial.

02) O processo de desconcentração espacial das indústrias,
por não ter sido acompanhado por uma política de
gerenciamento urbano, acarretou a difusão de problemas
socioambientais nas médias cidades.

03) A modernização agrícola trouxe como consequência, entre
outras, a redução da concentração fundiária e do êxito rural.

04) As exportações estão entre as principais forças propulsoras
do crescimento de um país, pois geram divisas, renda e
emprego.

05) A dinâmica espacial das atividades agroindustriais obedece
a uma combinação de determinados fatores, dentre os
quais se destaca o mercado consumidor.

50QUESTÃO

As divisões territoriais dos Estados-Nações, na maioria das
vezes, aconteceram de acordo com as ordens de poder de cada
nação ou civilização. Sendo assim, o estabelecimento das
fronteiras quase nunca representam a diversidade étnica das
mais diversas regiões do mundo e, como herança, surgem os
conflitos.

Considerando-se os conhecimentos sobre os conflitos étnicos-
religiosos, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) Os principais motivos do conflito entre Israelenses e
Palestinos são as diferenças culturais e as disputas
territoriais entre essas duas nações.

(  ) O território do Líbano viveu uma guerra civil causada pelas
disputas de poder entre grupos religiosos do país.

(  ) Na Espanha, tanto os Catalães quanto os Bascos deixaram
a luta separatista, pois conseguiram a formação de seus
Estados-Nacionais.

(  ) Os conflitos da Caxemira ainda perduram e atualmente é
ocupada também pela China, que vê, na região, uma
posição estratégica para ter acesso ao Tibet, localidade sob
o domínio chinês.

(  ) Os territórios da Ruanda e Burundi são palco de uma
sangrenta luta entre duas etnias, Houthis e Xiitas, que lutam
pelo controle territorial desses dois países.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo, é a

01) F V F V F
02) F F V F V
03) F V F F V
04) V V F V F
05) V F F V F

*  *  *

03) C, os processos de desertificação e de salinização dos
solos decorrem, sobretudo, da existência de relevos
residuais do  tipo inselbergs, que barram os ventos alísios
de sudeste, carregados de umidade.

04) D, devido à ausência de argilas para regular a drenagem,
os solos do litoral da Região Nordeste são os mais
laterizados do país.

05) E, existe uma diversidade de estruturas geológicas, com
a presença de cráton arqueozoico, bacias sedimentares
fanerozoicas e dobramento do ciclo brasiliano.
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Ciências da Natureza
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51QUESTÃO

Processo Seletivo Medicina 2019.2

A medida de uma grandeza física é influenciada por fatores, tais
como a incerteza experimental, a habilidade de quem realiza o
experimento e o número de vezes que o experimento é
realizado.

Considerando-se que foram realizadas cinco medidas do
comprimento de um objeto e sendo encontrados os valores
12,50cm, 12,49cm, 12,485cm, 12,51cm e 12,495cm, e utilizada
a teoria sobre medidas físicas, é correto afirmar  que o valor
mais provável do comprimento desse objeto, em cm, é igual a

01) 12,40
02) 12,47
03) 12,487
04) 12,50
05) 12,60

52QUESTÃO

As grandezas vetoriais são aquelas que envolvem os conceitos
de direção e sentido, além de um módulo, para estarem
completamente definidas.

Considerando-se que o diagrama da figura representa as forças
que atuam sobre o ponto O, é correto afirmar que a força
resultante sobre esse ponto, em N, é aproximadamente igual a

01) 14,2
02) 15,0
03) 16,5
04) 17,9
05) 18,4

53QUESTÃO

O movimento dos planetas é descrito pelas leis de Kepler que,
juntamente com a lei de Newton da atração entre os corpos,
constituem os pilares da Gravitação Universal.

Com base nos conhecimentos sobre a Gravitação Universal, é
correto afirmar

01) Segundo a 1ª Lei de Kepler, o raio médio que une o planeta
ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais.

02) Para que um satélite orbite a uma altitude h da superfície
da Terra, sua velocidade orbital deve ser independente da
massa da Terra.

03) Nicolau Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, em que
o Sol é o centro do sistema planetário e os planetas, entre
eles e a Terra, orbitam ao seu redor.

04) Para todos os planetas do mesmo sistema solar, a relação
entre o cubo do período e o quadrado do raio médio da
trajetória é constante para cada planeta do sistema.

05) Dois corpos se atraem ou se repelem segundo uma força
que é diretamente proporcional a suas massas e
inversamente proporcional ao cubo da distância que os
separam.

54QUESTÃO

Os fenômenos da refração, reflexão, difração, dispersão,
formação de imagens em espelhos e lentes e os
diversos instrumentos ópticos são alguns dos fenômenos e
problemas estudados pela Óptica.

Com base nos conhecimentos sobre a Óptica, é correto afirmar:

01) A reflexão é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz
muda de meio de propagação.

02) A cor é uma característica própria dos objetos, não sendo
definida pela luz que os ilumina. 

03) O espelho plano se caracteriza por apresentar uma
superfície plana e polida, onde a luz que é incidida reflete
de forma regular.

04) A imagem refletida por um espelho côncavo é sempre real
e tem o mesmo tamanho do objeto, sendo que imagem e
objeto não se sobrepõem.

05) No caso dos espelhos esféricos, o raio incidente, o raio
refletido e a normal à superfície se situam em planos
perpendiculares, e o ângulo de refração e o de incidência
possuem a mesma medida.

55QUESTÃO

A capacidade de um determinado corpo se opor à passagem
de corrente elétrica, ainda que exista uma diferença de potencial,
é uma característica muito importante e é denominada de
resistência elétrica.

Considere um resistor A de resistência igual a 12,0ohms que
se encontra associado em paralelo a outro resistor B, de
resistência desconhecida.

Sendo a intensidade da corrente elétrica que flui no resistor A
de intensidade igual a 2,5A e a corrente elétrica total na
associação tenha intensidade igual a 4,0A, então o valor do
segundo resistor, em ohms, é igual a

01) 20,0
02) 25,0
03) 30,0
04) 35,0
05) 40,0
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56QUESTÃO

Ciências da Natureza |

A figura acima apresenta os diagramas de energia de quatro
diferentes reações. A abscissa corresponde ao caminho de
reação, a ordenada, à entalpia, H, e R e P representam
reagentes e produtos.

Com base nos diagramas e nos conhecimentos sobre
termoquímica, pode-se afirmar:

01) A reação II é endotérmica.
02) O valor de ΔH, em III, é positivo.
03) IV apresenta a maior energia de ativação.
04) A energia do complexo ativado é a mesma em todas as

reações.
05) Em I e III, as reações ocorrem sem formação de complexo ativado.

57QUESTÃO

O óxido de arsênio III, As4O6, sólido branco, conhecido
vulgarmente por arsênico, tem sabor adocicado e é
extremamente venenoso. Uma dose de aproximadamente 0,1g
é letal para o ser humano.

Considerando-se essas informações e os conhecimentos sobre
os óxidos e constantes moleculares, pode-se afirmar que o As4O6

01) tem acentuado caráter iônico.
02) é letal para o homem em doses correspondentes a 10−5 mol.
03) reage com a água, formando H3AsO3.
04) reage com ácidos, formando sal e água.
05) é classificado como anfótero.

Para a prevenção de acúmulo de colesterol nas artérias do
coração, tem-se recomendado a substituição de gordura de
origem animal por óleos vegetais insaturados, na alimentação.

Um óleo comestível, de cadeia insaturada, está representado
em

01) H33C17—COOH
02) HOOC—COOH
03) H51C25—COOH
04) CH3—COOH
05) H31C15—COOH

58QUESTÃO

59QUESTÃO

A cristalização fracionada é um processo de separação de
misturas que tem por base diferenças de solubilidade.

Considerando-se as informações da tabela, os conhecimentos
sobre soluções e uma solução formada a partir de 50g de KCl,
50g de KNO3 e 200g de H2O, a 20oC, pode-se afirmar:

01) A solução é saturada em relação a KCl e KNO3, a  20oC.
02) Ocorre cristalização completa, se a massa de água for

reduzida a 50g, a 100oC.
03) 21,5g de KNO3 cristalizam-se, se a massa de água for

reduzida a 50g, a 100oC.
04) 10g de KCl cristalizam-se, a 40oC.
05) A solução é supersaturada, dobrando-se a massa de água,

a qualquer temperatura.

60QUESTÃO

Algumas substâncias químicas estão presentes no cotidiano na
forma de medicamentos mais simples, como

 • KMnO4, para problemas de pele;
 • NaHCO3, antiácido;
 • H2O2, antisséptico e desinfetante bactericida;
 • NaCl, soro fisiológico;
 • MgSO4, laxante.

Essas substâncias são, respectivamente,

01) permanganato de potássio, carbonato ácido de sódio,
peróxido de hidrogênio, cloreto de sódio e sulfato de
magnésio.

02) manganato de potássio, carbonato de sódio, peróxido de
hidrogênio, cloreto de sódio e sulfato de magnésio.

03) permanganato de potássio, carbonato de sódio, óxido de
hidrogênio, clorato de sódio e sulfito de magnésio.

04) manganato de potássio, carbonato ácido de sódio, peróxido
de hidrogênio, clorato de sódio e sulfito de magnésio.

05) manganato de potássio, carbonato de sódio, óxido de
hidrogênio, clorito de sódio e sulfeto de magnésio.

61QUESTÃO

Nos tempos dos franceses, a estrutura hospitalar
montada no Panamá era uma das melhores do
mundo, mas incorria num erro fatal. Como não
conhecia exatamente quais os vetores de
contágio da malária e da febre amarela, os
médicos não viam mal em cercar as camas dos
pacientes com bacias cheias de água para
afastar as formigas. Resultado: espalhavam
pelos hospitais focos de atração de
transmissores das doenças. Gorgas detectou o
erro. No final de 1905, a febre amarela estava
controlada. (SIMÕES, 2019).

O erro cometido pelo hospital tem a seguinte explicação:

01) As formigas representavam os principais agentes de
veiculação da malária e da febre amarela.
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62QUESTÃO

A figura ilustra aspectos básicos da dinâmica de um ecossistema.

A partir da análise da ilustração, pode-se afirmar:

01) Os peixes e os caramujos ocupam o mesmo nível trófico.
02) A transferência de matéria e energia ocorre entre

predadores e presas.
03) A produtividade primária do lago é restrita à atividade do

fitoplâncton.
04) Os pássaros grandes representam a base de uma pirâmide

das massas.
05) Os organismos representados são suficientes para

assegurar a reciclagem da matéria.

Segundo o raciocínio corrente, a bissexualidade,
ou seja, a reprodução sexuada, foi uma grande
conquista evolucionária (...). As espécies
unissexuais — de reprodução assexuada —,
morrem quando as condições ambientais
mudam abruptamente (...). (Folha de S. Paulo,
p. 11).

A bissexualidade constitui conquista evolucionária de grande
repercussão porque

01) favorece a ampliação continuada do número de cópias do
genoma em cada geração.

02) possibilita o aumento da variabilidade genética por
recombinar genes.

03) dispensa o encontro dos gametas, evitando a fusão de seus
núcleos.

04) permite a continuidade da vida independente da
contribuição genética de outro parceiro.

05) direciona a evolução em favor da criação de organismos
cada vez mais fortes e homogêneos.

63QUESTÃO

64QUESTÃO

O sistema sanguíneo ABO, que integra o sistema imunológico
do homem, caracteriza-se por

01) prescindir de enzimas específicas para a produção de
antígenos.

02) apresentar um padrão de herança quantitativa.
03) depender de genes que se transmitem unicamente por via

materna.
04) produzir anticorpos não codificados geneticamente.
05) constituir um exemplo de polialelia, resultando em quatro

fenótipos básicos.

65QUESTÃO

Símbolo da própria vida, ele é um músculo que funciona como
uma paciente e econômica bomba hidráulica. A cada minuto,
envia 5 a 6 litros de sangue para todos os órgãos do corpo
humano.

Sobre o coração e a fisiologia circulatória, marque V para o que
for verdadeiro e F, para o que for falso.

(  ) O tipo de compartimento do coração em aves e mamíferos
impede a mistura de sangue arterial com o sangue venoso.

(  ) Coração com câmaras e vasos sanguíneos conectados por
capilares integram sistemas circulatórios abertos ou
lacunares.

(  ) As artérias transportam, apenas, sangue oxigenado,
enquanto as veias se incubem do transporte do sangue
impuro.

(  ) O circuito sanguíneo que envolve coração-pulmões-coração
estabelece a pequena circulação.

(  ) A contração do ventrículo direito dá início à grande
circulação que proporciona a ocorrência da hematose.

(  ) A atividade circulatória realiza a integração de diversas
funções orgânicas, tais como nutrição, excreção e defesa.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo, é a

01) V F F F V V
02) V F F V F V
03) V V F F V F
04) F F V V F V
05) F V F F V F

02) Os depósitos de água constituíam uma condição essencial
para o ciclo vital de Anopheles e Aedes.

03) O contágio homem a homem era reduzido ao afastar as
formigas dos leitos hospitalares.

04) As bacias de água favoreciam o desenvolvimento de
protozoários e virus patogênicos.

05) Os vetores de contágio da malária e da febre amarela
usavam as formigas como hospedeiros intermediários.

*  *  *  *  *  *
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Textos motivadores:
I.

O crime de feminicídio íntimo está previsto na legislação brasileira, como circunstância qualificadora do crime de homicídio.
Assim, o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino, isto é, quando o crime envolve:
“violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.
Os parâmetros que definem a violência doméstica contra a mulher, por sua vez, estão estabelecidos pela Lei Maria da Penha
desde 2006: qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico
e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente
de orientação sexual.

É importante lembrar que, ao incluir no Código Penal o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio,
o feminicídio foi adicionado ao rol dos crimes hediondos, tal qual o estupro, genocídio e latrocínio, entre outros. A pena prevista
para o homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos.

Disponível em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/feminicidio>. Acesso em 25 fev. 2019. Adaptado.

II.

Geralmente, associamos de forma precipitada a violência doméstica como um crime ligado diretamente ao homem, sendo
o agente ativo do conflito, “aterrorizando” os lares com seus episódios de agressões e descontroles. Porém este crime não pode
ser considerado como algo vinculado apenas à figura masculina, pois as mulheres também cometem atos de violências contra
seus parceiros.

As denúncias de casos deste tipo têm aumentado em todo Brasil. Uma dos grandes problemas em mensurar a violência
doméstica sofrida por um homem está na dificuldade em que a vítima tem em falar sobre as agressões sofridas. A própria cultura
ridiculariza o homem que sofre qualquer tipo de ação que inferioriza o seu ego.

Mesmo que seja velado, somente o casal tem o conhecimento dos fatos. É muito difícil para o homem se expor, ir a uma
delegacia e prestar queixa contra a parceira, pois o seu sentimento de inferioridade tende a piorar, o que é da natureza de todo
homem.
Muitas mulheres aproveitam desta situação e se manifestam de forma agressiva contra os seus parceiros, mas cabe ao homem
procurar ajuda e se impor, sem violência aos maus-tratos sofridos. Nem a mulher nem o homem se sentem contentes em solicitar
ajuda para cessar este tipo de violência, mas é o caminho para resguardar a vida de ambos. 

Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/dados-da-violencia-contra-o-homem/61773>. Acesso em 25 fev.
2019.

Proposta da Redação:
Há uma diferença marcante entre as atitudes do homem e as da mulher quando o assunto é denunciar a violência de um contra
o outro. O homem, normalmente, não o faz por vergonha de se sentir inferior, diminuído na sua ação machista; a mulher,
costumeiramente, não a pratica por medo de represália do seu parceiro ou marido. Com base nessas atitudes adversas, construa
um texto dissertativo, na norma-padrão da Língua Portuguesa, analisando a razão da existência de comportamentos tão díspares
entre seres da mesma espécie.
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GABARITO 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
LÍNGUA 

ESTRANGEIRA - 
INGLÊS 

0BLÍNGUA 
ESTRANGEIRA - 

ESPANHOL 
Matemática  Ciências Humanas Ciências da Natureza 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 
1. 04 16. 04 16. 04 27. 03 39. 04 51. 04 
2. 02 1B17. 05 2B17. 05 28. 04 40. 05 52. 04 
3. 05 18. 04 18. 04 29. 04 41. 03 53. 03 
4. 02 19. 02 19. 02 30. 02 42. 02 54. 03 

3B5. 4B03 20. 5B02 20. 6B02 7B31. 8B03 9B43. 10B04 11B55. 12B01 
6. 05 21. 03 21. 03 32. 04 44. 05 56. 02 
7. 02 22. 04 22. 04 33. 03 45. 02 57. 03 
8. 04 23. 01 23. 01 34. 02 46. 01 58. 01 
9. 05 13B24. 02 

14B24. 02 35. 01 47. 05 59. 03 
10. 01 25. 03 25. 03 36. 03 48. 04 60. 01 
11. 01 26. 03 26. 03 37. 02 49. 03 61. 02 
12. 05     38. 02 50. 04 62. 02 
13. 01         63. 02 
14. 03         64. 05 
15. 04         65. 02 
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