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Prova Objetiva
  Questões de 1 a 30

Processo Seletivo Medicina 2020.1

 Língua Portuguesa - Questões de 1 a 5

 QUESTÕES de  1  a  3
TEXTO A
               
  No passado, os médicos levavam, em suas 

maletas, poucos instrumentos, muita esperança e 
bondade no coração. Prescreviam cataplasmas, 
infusões, chás, medicamentos e ainda ministravam 

5 doses de esperança. Com a chegada das novas 
opções de diagnóstico e tratamento, eles tiveram que 
dominar técnicas sofisticadas e o saber científico. Isso 
influenciou a formação e a atuação desses médicos. 
Esse avanço levou à perda do conteúdo humanístico 

10 da profissão. Ouve-se menos o doente, distancia-se 
da sua alma e conforta-se menos. A dor trazida pelas 
doenças de hoje é a mesma que se via antes. O corpo 
é mais bem tratado do que a alma. O conforto desta 
também cura o corpo e há evidências de que o amparo 

15 acelera tal processo. É hora de estimular o diálogo 
entre os componentes científicos e humanitários, a 
partir das escolas médicas. O médico, para ser mais 
perfeito em sua ação profissional, deveria exercitar 
o dom do amor e da compaixão.

SALDIVA, Paulo; PEGATIN, Priscila. A medicina e o seu papel 
humanitário.  Revista VivaSaúde, ed. 151. Disponível em: < https://
vivasaude.digisa.com.br/colunas/entenda-mais-sobre-a-medicina-e-
o-seu-papel-humanitario/5746/>. Acesso em: 13 jan.2020. Adaptado.

TEXTO B

  As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em 
tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. 
Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior 
dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. 

5 Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro 
anos regressou ao Brasil, não podendo el-rei alcançar 
dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, 
ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia.

  — A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu 
10 emprego único; Itaguaí é o meu universo.
  Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se 

de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as 
curas com as leituras, e demonstrando os teoremas 
com cataplasmas. Aos quarenta anos casou com D. 

15 Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte 
e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita 
nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas 
perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de 
semelhante escolha e disse-lho. Simão Bacamarte 

20 explicou-lhe que D. Evarista reunia condições 

fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria 
com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, 
e excelente vista; estava assim apta para dar-lhe 
filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas 

25 prendas, – únicas dignas da preocupação de um 
sábio, D. Evarista era mal composta de feições, longe 
de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não 
corria o risco de preterir os interesses da ciência na 
contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte.

30  D. Evarista mentiu às esperanças do Dr. 
Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. 
A índole natural da ciência é a longanimidade; o 
nosso médico esperou três anos, depois quatro, 
depois cinco. Ao cabo desse tempo fez um estudo 

35 profundo da matéria, releu todos os escritores árabes 
e outros, que trouxera para Itaguaí, enviou consultas 
às universidades italianas e alemãs, e acabou 
por aconselhar à mulher um regímen alimentício 
especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente 

40 com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu 
às admoestações do esposo; e à sua resistência, – 
explicável, mas inqualificável, – devemos a total 
extinção da dinastia dos Bacamartes.

  Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas 
45 as mágoas; o nosso médico mergulhou inteiramente 

no estudo e na prática da medicina. Foi então que 
um dos recantos desta lhe chamou especialmente a 
atenção, – o recanto psíquico, o exame de patologia 
cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, 

50 uma só autoridade em semelhante matéria, mal 
explorada, ou quase inexplorada. Simão Bacamarte 
compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente 
a brasileira, podia cobrir-se de “louros imarcescíveis”, – 
expressão usada por ele mesmo, mas em um arroubo 

55 de intimidade doméstica; exteriormente era modesto, 
segundo convém aos sabedores.

  – A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação 
mais digna do médico.

  – Do verdadeiro médico, emendou Crispim 
60 Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e 

comensais.
MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. O Alienista. In: Papéis 
Avulsos. Obra Completa, v.2. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. 
p. 253-254.
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1QUESTÃO

2QUESTÃO

3QUESTÃO

Língua Portuguesa |

Em relação aos textos A e B, é correto afirmar:

I. No passado, segundo o texto A, os médicos levavam na 
maleta poucos instrumentos (tensiômetro, estetoscópio, 
termômetro, etc.) e se locomoviam até a casa do paciente; 
no presente, os médicos se utilizam de aparelhos 
sofisticados, não portáteis e os pacientes se dirigem aos 
consultórios e/ou às clínicas médicas, o que reduziu, 
consideravelmente, a visão humanista da medicina, 
em virtude do avanço da medicina com suas técnicas 
sofisticadas e científicas que estabeleceram outra forma de 
diálogo: a do médico com seus aparelhos de radiografias 
e de ressonâncias magnéticas.

II. A perda do conteúdo humanístico da profissão, segundo o 
texto A, deu-se devido à dor trazida pelas doenças de hoje 
que são as mesmas das doenças do passado e, por isso, o 
seu comportamento humanístico deixou de ser prioridade, 
e a doença, por se revestir de uma aparência mais física, 
exime do médico o uso de razões práticas para que ele se 
preocupe com a alma do seu paciente.

III. O exercício da compaixão de que trata o texto A é 
configurado, no texto B, nas atitudes do Dr. Simão 
Bacamarte, ao submeter a sua mulher, D. Evarista, “a um 
regímen alimentício especial” e  ao mergulhar no recanto 
psíquico cerebral como cura de todas as doenças, já que 
“A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do 
médico.” (l. 57-58).

IV. No texto B, o Dr. Simão Bacamarte, ao afirmar que a 
ciência brasileira podia cobrir-se de “louros imarcescíveis” 
expressa uma intenção de reconhecimento profissional 
como também subjetiva e íntima, já que “a ciência tem o 
inefável dom de curar todas as mágoas” (l. 44-45).  

V. O texto A se constrói em uma linguagem denotativa, 
não literária, a fim de atender a um tipo específico de 
texto, um artigo, cujo tema requer uma imparcialidade 
do articulista, enquanto o texto B se apresenta em uma 
linguagem conotativa, em um discurso narrativo, cujo 
narrador, embora se apresente onisciente, não mantém 
total imparcialidade, a exemplo da passagem “A índole 
natural da ciência é a longanimidade” (l. 32).

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão 
corretas é a

01)  I e IV.   04)  IV e V.

02)  II e V.   05)  I, IV e V.

03)  III e IV.

Considerando-se os aspectos linguísticos em que se constroem 
os textos A e B, marque com V as afirmativas verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) No texto A, em “poucos instrumentos, muita esperança 
e bondade no coração.” (l. 2-3) e em “Ouve-se menos o 
doente, distancia-se de sua alma e conforta-se menos.” 
(l. 10-11), o emprego de vírgulas se faz regido pela 
razão: na primeira, a estrutura é nominal e, na segunda, 
oracional, mantidas as razões morfossintáticas.

(   ) No texto A, a oração “A dor trazida pelas doenças de hoje” 
(l. 11-12), pode ser reestruturada, sem perder seu sentido 
original, em  As doenças de hoje trazem a dor.

(   ) Em “Ouve-se menos o doente, distancia-se da sua alma e 
conforta-se menos.” (l. 10-11), texto A, a partícula “se”, nas 
três situações,  funciona como símbolo de indeterminação 
do sujeito, enquanto  em “Dito isso, meteu-se em Itaguaí, 
e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência” 
(l. 11-12), texto B, funciona como partícula apassivadora.

(   ) O elemento conectivo “que”, do texto A, em “que dominar 
técnicas sofisticadas e o saber científico.” (l. 7) e em  
“que se via antes” (l. 12), inicia orações de diferentes 
classificações, da mesma forma que, no texto B, nas  
seguintes orações “que D. Evarista reunia condições 
fisiológicas” (l. 20-21) e “que trouxera para Itaguaí”. (l. 36).

(   ) No texto A, em “ há evidências de que o amparo acelera tal 
processo.” (l. 14-15) e no B, em  “estava assim apta para 
dar-lhe filhos robustos” (l. 23-24),  os termos em negrito, 
nas duas orações, exercem funções morfossintáticas 
diferenciadas.

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

01)  V V F V F

02)  V F V V F

03)  F F V F V

04)  V F V F V

05)  V F V F F

Em relação ao texto, à obra e ao autor do texto B, é correto 
afirmar:

01) Insere-se em um estilo literário, cujo autor, um dos 
fundadores da Academia Brasileira de Letras, pertenceu ao 
Realismo e cujas obras são reconhecidas nacionalmente, 
a exemplo do próprio texto e os romances “Helena” e “O 
Cortiço”.

02) A sua linguagem apresenta-se objetiva, bem estruturada 
sintaticamente e dotada de uma sutil ironia como o são 
suas demais obras desse período literário em que o texto 
está inserido.

03) O autor pertenceu à mesma geração literária em que 
estiveram também presentes  Gonçalves Dias e Castro 
Alves, ambos defensores da “cor local” e do ufanismo.

04) Uma característica marcante do período em que está 
inserido o texto está a denúncia de uma realidade social, 
tema também explorado por um contemporâneo de 
Machado, Graciliano Ramos.

05) A denúncia da natureza humana com suas sutilezas e 
suas patologias humanas e um determinismo hereditário 
foi um dos temas preferido por Machado de Assis, que 
vistas pelo olhar da atualidade seriam inaceitáveis 
humanisticamente.  
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5QUESTÃO

4QUESTÃO

Texto 
                     
 Lá vem o acendedor de lampiões da rua!
 Este mesmo que vem infatigavelmente, 
 Parodiar o sol e associar-se à lua
 Quando a sombra da noite enegrece o poente!

5 Um, dois, três lampiões, acende e continua
 Outros mais a acender imperturbavelmente,
 À medida que a noite aos poucos se acentua
 E a palidez da lua apenas se pressente.

Correlacione o estilo de época das escolas literárias, indicadas à esquerda, aos seus respectivos fragmentos, transcritos à direita.

A. Barroco

B.  Arcadismo

C.  Romantismo

D.  Parnasianismo

E.  Simbolismo

F.  Modernismo

(   ) “Era um quadro celeste!...A cada afago

 Mesmo em sonhos a moça estremecia...

 Quando ela serenava... a flor beijava-a...

 Quando ela ia beijá-la... a flor fugia...”

(   ) “Ânsias e Desejos, tudo a fogo escrito

 Sente em redor, nos astros inefáveis,

 Cava nas fundas eras insondáveis

 O cavador do trágico infinito.”

(   ) “Torce, aprimora, alteia, lima

 A frase;  e, enfim,

 No verso de ouro engasta a rima,

 Como um rubi.”

(   ) “Nossas flores são mais bonitas,

 Nossas frutas mais gostosas

 Mas custam cem mil reais a dúzia.

 Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade

 E ouvir um sabiá com certidão de idade.”

(   ) “Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,

 Cobrai-a: e não queirais, pastor divino,

 Perder na vossa ovelha a vossa glória.”

(   ) “Se não tivermos lãs e peles finas,

 podem mui bem cobrir as carnes nossas;

 as peles dos cordeiros mal curtidas

 e os panos feitos com as lãs mais grossas.

 Mas ao menos será o teu vestido

 por mãos de amor, por minhas mãos cosido.”

A alternativa correta, assinalada de cima para baixo, é a sequenciada em

01) A  C  B  D  F  E

02) B  C  A  D  F  E

03) C  E  D  F  A  B

04) D  E  A  F  B  C

05) E  A  B  D  C  F

Língua Portuguesa |



4UNICID - Processo Seletivo Medicina - 2020.1 - 32561

 Triste ironia atroz que o senso humano irrita: —
10 Ele que doira a noite e ilumina a cidade,
 Talvez não tenha luz na choupana em que habita.

 Tanta gente também nos outros insinua
 Crenças, religiões, amor, felicidade,
 Como este acendedor de lampiões da rua!

COUTINHO, Afrânio (org.). LIMA, Jorge de. O acendedor de lampiões. Obra Completa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958, vol. I. p.208.

Quanto à análise do poema destacado, é correto afirmar:

I. O poema está em estrutura de soneto, tal como faziam os poetas Olavo Bilac e Raimundo Correia, revelando, dessa forma, uma 
característica reminiscente do Parnasianismo. 

II. Sob o olhar do eu lírico, o acendedor de lampiões, de forma irônica, contempla todos aqueles que se sentem desprestigiados 
socialmente, como comprovam os versos “Ele que doira a noite e ilumina a cidade,/ Talvez não tenha luz na choupana em que 
habita.” (v. 10-11).

III. O último terceto estabelece uma crítica entre a função benéfica do acendedor de lampiões, que é trazer a luz, e os incentivadores 
de ideologia que vivem uma realidade oposta àquela que costumam pregar.

IV. Nas orações formadas pelos versos "Lá vem o acendedor de Lampiões" (v. 1) e "E a palidez da lua apenas se pressente" (v. 8), 
o sujeito de ambas se classifica como indeterminado.

V. As orações “Quando a sombra da noite enegrece o poente!” (v. 4) e “À medida que a noite aos poucos se acentua” (v. 7) 
classificam-se como subordinadas, respectivamente, proporcional e casual.   

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão corretas é a

01)  I e IV.      

02)  II e V.      

03)  III e IV.

04)  I, II e III.

05) I, IV e V.

*  *  *

Língua Portuguesa |
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 Língua Estrangeira - Inglês - Questões de 6 a 10

6QUESTÃO

7QUESTÃO

8QUESTÃO

9QUESTÃO

10QUESTÃO

TEXTO:

  Reducing the anxiety of a patient before surgery 
can speed up recovery. It is mainly because stress 
hormones can delay the healing process. A study, 
published in the BMJ journal, looked at the effects of 

5 music in reducing blood pressure, anxiety and heart 
rate of a patient. The research team found that a 
soothing song can be as good as a sedative. For the 
study, scientists from the University of Pennsylvania 
selected 157 people, who were preparing for 

10 surgeries. Then, they divided the participants into two 
groups. The first group of patients was made to listen 
to an instrumental track – “Weightless” by the UK 
band Marconi Union – three minutes before they were 
given a nerve block anesthetic. The second group 

15 of participants was given midazolam drug – when a 
region of their body was numbed through anesthesia. 
Both the methods reduced the anxiety of patients to 
a certain extent.

  However, the research team stated that anxiety 
20 reduction through drugs can have its own side effects. 

It may need constant monitoring by the doctors. On 
the other hand, music is inexpensive and “virtually 
harm-free.” “Music lights up the emotional area of the 
brain, the reward system and the pleasure pathways. 

25 It means patients can be in their own world, they can 
be comfortable and have full control,” Dr Veena Graff, 
assistant professor of anesthesiology from University 
of Pennsylvania Perelman School of Medicine, said..

  Although the patients who were played the song 
30 felt relaxed during the surgery, many of them said they 

would have been more happy if they were allowed to 
choose their own music. The doctors also faced some 
unexpected challenge while communicating with the 
patients because of the noise-canceling headphones. 

35 So, the research team is now looking forward to a 
follow-up study to find out if there will be a difference 
in the results due to the type of music and the way it 
is played to the patients.

By Ilin Mathew . Disponível em: <ibtimes.com/music-good-sedative-
calming-nerves- surgery-2807632>. Acesso em: 28 dez. 2019.Adaptado.

According to the experiment mentioned in the text, fill in the 
parentheses with T (True) or F (False).

(   ) Pre-surgery anxiety can negatively impact a patient’s 
recovery.

(   ) The patients who listened to a relaxing song had similar 
levels of anxiety to those treated with a sedative.

(   ) A calming music has shown to reduce pre-surgery anxiety 
to nil.

(   ) The patients who listened to the song didn’t require the use 
of anesthetics. 

The correct sequence, from top to bottom, is

01) T F T F   04)  F F T T

02) F T F T   05)  T T F T

03) T T F F

As far as anxiety reduction is concerned, what makes music 
different from drugs is that it

01) is costly.

02) is harmless.

03) excites the patients.

04) has more side effects.

05) is more effective than a sedative. 

Considering the results of the experiment with the song, it’s 
correct to say that

01) some of the patients didn’t manage to feel relaxed during 
the surgery.

02) all the patients agreed with the doctors’ choice of music.

03) the kind of music chosen to play during the procedure 
makes no difference in the relaxing process.

04) the doctors complained that the noise-cancelling 
headphones made communication harder.

05) the researchers are fully satisfied with the data of the 
current study.

Considering language use in the text, it’s correct to say:

01) The verbs “speed up” (l. 2) and “delay” (l. 3) are synonyms.

02) The expression “as good as” (l. 7) expresses equality.

03) The verb phrase “they were given” (l. 13-14) is in the active 
voice.

04) The modal “may” (l. 21) expresses certainty.

05) The conjunction “Although” (l. 29) is introducing a condition.

Disponível em: <glasbergen.com/cartoons-about-pizza/>. Acesso 
em: 21 dez. 2019.  
According to this cartoon,

01) the patient choked on a slice of pizza.

02) the patient’s arteries are in sound condition.

03) the doctor advises the man to give up his diet.

04) the patient has been eating unhealthy food lately.

05) the doctor suggests the man should increase the size of 
the slices of pizza he eats. 

 QUESTÕES de  6  a  9
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 Matemática/Raciocínio Lógico - Questões de 11 a 15

11QUESTÃO

12QUESTÃO

13QUESTÃO

Matemática |

Considere as premissas tomadas a partir dos conjuntos A, B e C não vazios:

 • Algum A é B.

 • Todo C é A. 

 • Existe B que não é A.

Desse modo, pode-se afirmar certamente que é verdade a proposição:

01) Existe B que é C.

02) Existe A que não é B.

03) Existe C que é B.

04) Todo B é A.

05) Todo A é B.

Um professor de uma turma de 50 alunos registrou, ao final do primeiro semestre, os aniversariantes 
do mês e obteve a seguinte disposição.

Nesse primeiro semestre, 32 dos 50 alunos fizeram aniversário, e o professor resolveu sortear um 
livro para presentear um de seus alunos. 

Sabendo-se que o sorteado foi um menino, a probabilidade aproximada de esse aluno fazer 
aniversário no primeiro bimestre é de 

01) 22,2%

02) 27,8%

03) 32,2%

04) 32,8%

05) 50,0%

Considere dois lados, BC e AC, de um triângulo ABC cujos comprimentos são, respectivamente, 
5cm e 7cm. Sabe-se ainda que o ângulo formado entre os lados AB e BC mede 120°. 

Desse modo, pode-se afirmar que o perímetro do triângulo ABC é igual a

01) 13

02) 14

03) 15

04) 16

05) 17
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14QUESTÃO

15QUESTÃO

*  *  *

Matemática |

Considere uma circunferência C cujo diâmetro é o segmento de extremidades A = (–2,3) e B = (6,9). 

Pode-se  afirmar que uma equação da circunferência C é

01) (x+2)2 + (y-6)2 = 25  

02) (x-2)2 +(y-6)2 = 25  

03) (x+2)2 - (y-6)2 = 25  

04) (x+2)2 +(y+6)2 = 25  

05) (x+2)2 +(y-6)2 = 5  

Seja A uma matriz de terceira ordem cujo  determinante é igual a - 25. 

Sabendo-se que a matriz A é invertível, pode-se afirmar que o valor de det((2A)-1) é igual a 

01) –150 

02) 150 

03) 1 

04) 1
150

05) 1
150



8UNICID - Processo Seletivo Medicina - 2020.1 - 32561

 História - Questões de 16 a 20

16QUESTÃO

17QUESTÃO

18QUESTÃO

19QUESTÃO

História |

O QUE É NACIONALISMO
A ideologia do nacionalismo provém do 
sentimento de pertencimento à cultura de um 
país e de identificação com a pátria.
Um dos ideais nacionalistas é a preservação 
da nação, na defesa de territórios e fronteiras, 
assim como na manutenção do idioma, nas 
manifestações culturais, opondo-se a todos os 
processos que possam destruir essa identidade 
ou transformá-la. (A IDEOLOGIA, 2019).

A ideologia do nacionalismo como expressa no texto pode estar 
associada a práticas de protecionismo econômico em diversos 
momentos da história, como se identifica

01) nos processos de unificação da Itália e da Alemanha 
ocorridos na metade do séc. XIX, contrariando interesses 
econômicos da Áustria e da França, respectivamente. 

02) no controle do Estado dinamarquês pela ideologia nazista, 
que buscava, entre outros objetivos, a formação de uma 
sociedade plural, oferecendo oportunidades de trabalho 
para todos, independentemente da etnia.

03) na predominância da ideologia socialista na Europa 
Ocidental ao longo da Guerra Fria, levando à retração 
econômica os países de governo liberal e democrático.

04) na política do governo Donald Trump, concentrada em 
proteger o comércio externo estadunidense contra a 
abertura para outros mercados do continente americano.

05) na adesão dos ideais do Brexit oriundos do Reino Unido, 
por toda a Europa, o que tem contribuído para derrubar as 
bases da União Europeia. 

Historicamente, a burguesia nacional (e 
internacional) não permite que haja uma 
efetiva democratização do poder. Pode até 
permitir eleições, desde que não ponha em 
risco a concentração de poder e privilégios, 
portanto, uma democracia sempre limitada. 
Historicamente, há uma raiz autoritária e de 
exclusão na sociedade brasileira que permanece 
desde (a colônia) os primórdios da formação do 
país, com novas formas de mando e manutenção 
de privilégios. (HISTORICAMENTE, 2019).

Os limites da prática da democracia e o fortalecimento do 
autoritarismo na história do Brasil têm suas raízes firmadas

01) na época colonial, com a formação de uma sociedade 
escravista, racista e excludente de todos aqueles que não 
participavam da elite proprietária de terras e controladora 
da política local.

02) no período regencial, quando se instalou no país o 
pensamento absolutista, aceito e defendido pelas classes 
populares.

03) durante as lutas pela independência do país, pela 
necessidade de concentrar o poder nos grupos militares 
que combatiam as tropas portuguesas fixadas em todo o 
Brasil.

04) na instalação do Parlamentarismo, regime político que 
privilegia a concentração do poder no Executivo e que 
subordina o Legislativo às suas determinações.

05) durante a Guerra do Paraguai, período que resultou no 
extremo enfraquecimento do II Império e em que o Brasil 
perdeu importantes regiões nas suas fronteiras.

O termo Conflito Étnico identifica qualquer 
conflito que tenha em sua essência o choque 
de pessoas com origens religiosas, raciais, 
culturais ou geográficas. O enfrentamento 
violento está sempre presente e por vezes as 
ações são tão extremizadas, que violam as 
determinações do Código de Guerra. É o caso 
do genocídio, que leva à morte milhares ou 
milhões de pessoas, sem distinção entre civis 
e militares, homens, mulheres ou crianças. Em 
alguns casos, especialmente no Oriente Médio, 
o termo Conflito Religioso é usado no lugar de 
Conflito Étnico porque os motivos religiosos são 
bem mais destacados em relação aos demais. 
(O TERMO, 2020).

A predominância dos fatores religiosos nos conflitos do Oriente 
Médio como abordados no texto pode estar relacionada

01) às lutas entre budistas e cristãos ortodoxos pelo controle 
político no Iraque, após a Guerra do Golfo.

02) às rivalidades entre protestantes e judeus iniciadas 
durante a I Grande Guerra, que resultaram na expulsão 
dos europeus do Oriente Médio.

03) à disputa pelo controle de áreas territoriais entre judeus e 
católicos nas regiões da Palestina, Iraque e Líbia.

04) a divergências existentes no interior do próprio islamismo, 
que levam ao confronto sunitas x xiitas, que controlam  
diferentes países do Oriente Médio.

05) à luta pelo poder militar entre cristãos e muçulmanos nas 
regiões da Palestina e da Turquia. 

A história do Estado do Brasil é uma história 
de centralização política e administrativa. No 
Império, em que a base econômica era centrada 
em um regime escravocrata, centrada no 
latifúndio, a centralização das decisões de toda 
a ordem se constituía uma necessidade para a 
sobrevivência do próprio regime. Com a adoção 
da República presidencialista, muda-se o 
regime, mas não a centralização na dimensão da 
tomada de decisões políticas e administrativas. 
Esta realidade será a tônica em toda a Primeira 
República, tendo cedido um pouco de 1930 a 
1937, com a chegada de Vargas ao poder, mas 
recobrando um recrudescimento, ainda com 
o próprio Vargas, a partir do Estado Novo, em 
1937. (A HISTÓRIA, 2020).



9UNICID - Processo Seletivo Medicina - 2020.1 - 32561 História |

A característica centralizadora da política brasileira na I República (1889 a 1930) se expressava

01) no cancelamento de eleições para as Câmaras Municipais cujos membros passaram a ser nomeados pelos presidentes da 
República.

02)  no controle extremo do governo federal sobre a produção artística e cultural, a exemplo das dificuldades enfrentadas pelos 
artistas para a realização da Semana de Arte Moderna.

03) na chamada “política do café com leite” que, através do controle do sistema eleitoral, garantia a concentração/centralização do 
poder nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

04) na eclosão das revoltas regionais de Canudos e do Contestado, quando os governos estaduais recusaram a ajuda das tropas 
do Governo Federal para a manutenção da ordem.

05) na manutenção da Religião Católica como religião oficial do Estado republicano, apesar da existência de um contingente 
expressivo de não católicos no país, a exemplo das religiões afro-brasileiras e dos protestantes. 

20QUESTÃO

A Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei que define os mecanismos e instrumentos de proteção do meio 
ambiente no Brasil. Tal legislação é anterior à Constituição de 1988, apesar de ter sido prevista nos incisos VI e 
VII do artigo 23 e no artigo 225 da Carta, em que, neste último, se coloca que “todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. O texto que dispõe 
acerca da Política Nacional do Meio Ambiente é a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. Ao todo, são 21 artigos, 
modificados por diversas leis desde a sua criação. (A POLÍTICA NACIONAL, 2019).

A Política Nacional do Meio Ambiente caracteriza a preservação ambiental como

01) responsabilidade dos governos dos Estados que estão inseridos nos limites da Amazônia Legal.

02) principio básico para deslocar comunidades quilombolas e indígenas que estejam ocupando áreas de interesse de grandes 
empreendimentos econômicos.

03) política de Estado, responsabilidade coletiva do poder público e dos cidadãos, em vista da necessidade de garantir a 
sobrevivência das gerações futuras.

04) garantia para a construção de barragens e instalação de empresas agroindustriais de grande porte.

05) politica relacionada diretamente às áreas rurais e florestais, deixando as áreas urbanas sob a responsabilidade dos governos 
municipais.

*  *  *
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 Geografia - Questões de 21 a 25
21QUESTÃO

23QUESTÃO

22QUESTÃO

Geografia |

O ciclo hidrológico pode ser definido como sendo o fenômeno de circulação de água entre a atmosfera e a superfície 
terrestre. No nível global, é um sistema fechado, porém, no nível local, é um sistema aberto, pois o volume precipitado 
em uma determinada região pode ter origem em diversas outras áreas, diferentes daquelas onde ocorreu efetivamente 
aquela precipitação. (O CICLO, 2020).

Sobre o ciclo hidrológico, é correto afirmar:

01) A precipitação nas áreas urbanas é intensa, devido à urbanização, havendo muita infiltração no solo e, nas áreas de florestas, 
há escoamento superficial intenso devido à barreira criada pela vegetação.

02) Os lagos, oceanos, aquíferos, entre outros, estão todos ligados ao processo do ciclo hidrológico: evaporação/evapotranspiração, 
precipitação, infiltração e escoamento superficial.

03) O ciclo hidrológico não é um fenômeno natural e funciona de forma mais intensa em áreas em que ocorre irrigação intensa.

04) O conhecimento do ciclo da água é de fundamental importância para os projetos ambientais, já que ocorrem de maneira igual 
por todo planeta terra (tanto em desertos, como em floresta), facilitando o planejamento ambiental.

05) A fonte de energia mais importante para o equilíbrio do ciclo hidrológico é a geotérmica.

Texto I
Nas regiões Sul e Sudeste, o processo de produção passou pela adoção em larga escala das práticas tecnológicas 
até a inserção no agronegócio com uso ainda intensivo de insumos químicos e que figuram também entre os maiores 
“consumidores” de recursos naturais dos ecossistemas das duas regiões e, em certos casos, promovem estragos 
ambientais de proporções igualmente grandiosas. (NAS REGIÕES. 2020).

Texto II
Iniciada em meados do século XX, tem como fundamentos a multiplicação da produção de alimentos por meio de uma 
agricultura mecanizada, com uso intensivo de fertilizantes e defensivos químicos, melhorias genéticas de sementes e 
monocultura de escala. (INICIADA EM, 2020).

Os textos referem-se a
01) revolução verde.

02) globalização e seus aspectos positivos nos países subdesenvolvidos.

03) extinção de cultivos agrícolas nos países desenvolvidos.

04 agronegócio, seu modelo descentralizador da produção e a policultura.

05) êxodo rural e a criação das áreas periféricas nas áreas rurais.

O uso de fontes renováveis de energia cresceu 7% em 2018, segundo o relatório anual da Agência Internacional de 
Energia (IEA) recém-divulgado. O aumento da demanda global por essas fontes foi equivalente a todo o consumo de 
energia elétrica no Brasil, na casa dos 450 TWh (terawatt-hora, ou a mil vezes um gigawatt-hora).
(O USO DE FONTES, 2020).

Sobre as fontes de energia, analise as afirmativas a seguir.

I. Os impactos socioambientais negativos das usinas eólicas são os sonoros e os visuais: barulho das turbinas, alteração da 
paisagem com as fazendas eólicas, possibilidade de interferências eletromagnéticas, que podem causar perturbações nos 
sistemas de comunicação e transmissão de dados, e interferência nas rotas de aves.

II. O Brasil possui muitas usinas hidrelétricas com pequenas represas devido ao processo de legislação ambiental imposto na 
década de 60, que priorizou a construção de usinas hidrelétricas e negativou todos os pedidos de instalação de usinas eólicas 
e nucleares.

III. A usina hidrelétrica de Itaipu é um modelo de sociedade binacional, entre Brasil e Paraguai.

A alternativa que contém a resposta correta é a 
01) Apenas a I.

02) Apenas a II.

03) II e III.

04) I e III.

05) I, II e III. 
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25QUESTÃO

Geografia |

24QUESTÃO

Fonte: IBGE. Censo 2010.

O gráfico  apresenta o percentual de pessoas instaladas no Nordeste após 2000,  segundo o estado de origem.

Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre movimentos migratórios no Brasil, o tipo de migração representada é o de 

01) imigrantes provenientes principalmente da Venezuela.    04)  nomadismo.

02) emigrantes do Norte.        05)  migração de retorno.

03) migração pendular.

A Organização Mundial do Comércio (OMC), organismo internacional que regula o comércio global de bens, serviços 
e propriedade intelectual, está enfrentando uma grande crise em seu processo de resolução de disputas. O Órgão 
de Apelação da OMC, que tem sido um dos mecanismos mais eficientes nos 25 anos de história da organização 
comercial. (A ORGANIZAÇÃO, 2020).

Sobre a OMC, é correto afirmar:

01) O principal objetivo da OMC é aumentar os obstáculos ao comércio internacional.

02) A OMC atua para garantir o desenvolvimento dos países desenvolvidos, proporcionando barreiras nos países subdesenvolvidos.

03) A Organização Mundial do Comércio (OMC) criou o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), gerando um acordo bilateral e 
mais barreiras alfandegárias entre os países-membros.

04) A Organização Mundial do Comércio (OMC) conta com 13 países-membros, estando aberto para a adesão de mais países, 
sendo eles países desenvolvidos.

05) A Organização Mundial do Comércio (OMC) sucedeu ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) na regulação do comércio 
mundial, tendo sido o principal resultado da Rodada Uruguai. 

A migração entre regiões do país perdeu intensidade nas últimas décadas. Das pessoas instaladas após 2000 vindas de fora do 
Nordeste, os números surpreendem quando se observam a região e os estados de origem: O expressivo percentual do Sudeste, 
62%, e a presença de São Paulo neste índice.

Fonte: IBGE. Censo 2010. (adaptado)

   Percentual de pessoas instaladas no Nordeste após 2000,  segundo o estado de origem.
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 Física - Questões de 26 a 30

26QUESTÃO

27QUESTÃO

28QUESTÃO

Física |

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) revelou 
que o uso de celular na direção já é a terceira maior causa de mortes de trânsito no Brasil. Essa 
combinação só perde em números de fatalidades para o excesso de velocidade e a embriaguez ao 
volante.

Considere um motorista que trafega por uma avenida com velocidade constante igual a 80km/h, 
quando olha uma mensagem no whatsapp durante 8,0s e, nesse mesmo instante, percebe um 
semáforo no vermelho à sua frente a 200,0m e, então, freia imediatamente.

Desprezando-se os seus reflexos nervosos e sabendo que o veículo consegue imprimir uma 
desaceleração máxima igual a 5,0m/s2, conclui-se que o motorista, em relação ao sinal, parou, 
aproximadamente, 

01)  12,8m antes.

02)  16,8m antes.

03)  12,8m depois.

04)  20,6m depois.

05)  22,4m depois.

Os tanques de combustíveis nos postos de gasolina são subterrâneos, a fim de evitar os efeitos da 
dilatação térmica, caso contrário poderia resultar em prejuízos para os donos dos postos ou para o 
consumidor, pois o que importa no momento da combustão é a massa e não o volume, logo quanto 
maior a massa, maior será a queima, sendo válido também o contrário.

Suponha-se que um tanque cheio de combustível é exposto à variação de temperatura que 
vai de 25ºC às 18 horas, a 10ºC, às 6 horas, e que o coeficiente de dilatação do combustível é igual 
a 1,2x10-3°C-1. 

Desprezando-se a dilatação do material que compõe o tanque e de acordo com as informações, 
depreende-se que o dono do posto, por cada litro vendido, 

01) teria um lucro de 1,8%.

02) teria um lucro de 2,7%.

03) teria um prejuízo de 2,7%.

04) teria um prejuízo de 1,8%.

05) não teria nem lucro e nem prejuízo.

Cloud Gate é uma escultura do artista Anish Kapoor, 
situada no centro da AT&T Plaza, no Millennium Park, em 
Chicago,Illinois, Estados Unidos da América. A escultura e a 
AT&T Plaza localizam-se no topo do Park Grill, entre a Chase 
Promenade e a McCormick Tribune Plaza & Ice Rink. Erguida 
entre 2004 e 2006, a obra foi alcunhada de "The Bean" (inglês 
para o feijão) devido à sua forma. Inspirada pelo mercúrio em 
estado líquido, a superfície da escultura reflete e distorce o 
panorama urbano da cidade e os visitantes podem andar em 
seu redor e até mesmo debaixo. 
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29QUESTÃO

30QUESTÃO

Física |

Na imagem, considere que a face apresentada se comporta como um espelho convexo com raio 
de curvatura igual a 10,0m e que a pessoa mostrada está a 3,0m do vértice desse espelho, então 
sobre a sua imagem, é possível afirmar que se encontra 

01)  sobre o foco do espelho.

02)  a 2,0m do vértice, sendo formada atrás do espelho.

03)  a 2,0m do vértice, sendo formada na frente do espelho.

04)  a 1,875m do vértice, sendo  formada atrás do espelho.

05)  a 1,875m do vértice, sendo formada na frente do espelho.

Se se considerar a situação de uma sala em que um som é difundido por dois alto-falantes, a 
interação entre os sons emitidos por cada um deles ocorrerá de modo diferente em cada ponto 
da sala. Dessa maneira, ouvintes localizados em pontos distintos ouvirão resultados sonoros 
diferentes. Um ouvinte posicionado de modo equidistante dos dois alto-falantes ouvirá o som em 
fase. Em qualquer outra posição, haverá defasagem entre as duas fontes sonoras, já que o som 
deverá percorrer distâncias diferentes até atingir o ouvinte. Assim, as interações de fase influenciam 
na qualidade acústica dos ambientes. Considere que uma pessoa se encontra diante de dois 
alto-falantes A e B, em um ponto P, conforme mostra a figura.

Sabendo-se que os alto-falantes-caixa emitem o mesmo som com frequência igual 850,0Hz e, 
sendo Vsom igual a 340m/s, conclui-se que a distância mínima x para que se tenha ruídos no som 
que chega a pessoa em P é, em m, igual a

01) 1,8

02) 1,6

03) 1,4

04) 1,2

05) 1,0

Durante uma aula prática de Física, um professor utilizou resistores ôhmicos idênticos com resistência 
elétrica igual a R, para formar cinco modelos diferentes de circuitos. Esses resistores deveriam ser 
associados ou não como dispostos. Na experiência, cada circuito seria imerso individualmente em 
um recipiente com água, conectado a um mesmo gerador ideal e com o auxilio de um termômetro 
seria verificada a maior variação de temperatura registrada para um mesmo período de imersão.

De acordo com essas informações, conclui-se que a maior e a menor variação de temperatura foi 
registrada, respectivamente, para os circuitos

01) I e IV.

02) II e III.

03) III e V.

04) IV e II.

05) V e I.
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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:

I. 
 É de todo ponto de vista evidente que o doente não se esgota na doença. Estar doente é uma condição, e não um modo 
de ser. A condição de estar doente será vivenciada de acordo com o ser — no seu sentido metafísico, ontológico da palavra — de 
quem é afetado por ela. Daí que a doença se nos apresenta sempre personalizada, instalada em alguém concreto, numa pessoa 
determinada, que vivenciará a sua doença de acordo com o seu ser pessoal. 
 A doença é da competência das clínicas médicas, da patologia, fisioterapia, e da terapêutica, que apontará as possíveis 
soluções. Mas a vivência tem uma relação com o mundo do paciente que sente e vive a doença. Um universo em que é preciso 
penetrar para poder lidar – e cuidar – de alguém que é acometido pela moléstia.
 O papel do médico é avaliar as evidências com critérios lógicos (cognitivos), mas também com uma abordagem subjetiva 
(instintiva), em que entram sentimentos, experiências, contextos e apreciação vital. Trata-se de um trabalho dialético, modulado 
também pelo contato com o paciente que se vai conhecendo e construindo, assim, um verdadeiro estilo de comunicação.

Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5144/tde-31082009 85309/publico/pablogonzalezblasco.pdf >.Acesso em: 13 
jan.2020.

II.
 
 Visão corrente entre muitos daqueles que procuram o auxílio de um médico para diminuir seus sofrimentos é a de que a 
medicina, já há um bom tempo, ganhou tanto em tecnologia quanto perdeu em humanismo. O grande desafio daqueles que se 
propõem a cuidar da saúde alheia neste século 21, portanto, é conseguir conciliar a frieza de raciocínio exigida pelos avanços 
tecnológicos e terapêuticos com um comportamento mais humano, condição fundamental para uma saudável relação médico-
paciente.
 Uma das explicações que os estudiosos da prática médica postulam para a "perda de humanidade" na relação entre 
médicos e doentes é que, ao preferir viver em simbiose com as máquinas e as mais modernas drogas, em detrimento de seu 
relacionamento pessoal com os pacientes (transformados em meros objetos de estudo), o médico tende a desvalorizar seu papel 
de agente ativo da cura, tornando-se, por ironia, ele também um simples objeto.

MIZIARA, Ivan. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u355.shtml. Acesso em: 20 jan. 2020.
 

Proposta de redação
Considere os textos motivadores (I e II) e sua própria experiência como paciente, produza um texto dissertativo-argumentativo na 
norma-padrão da Língua Portuguesa, sobre o tema a seguir:

Conjugar a frieza da técnica com a compaixão e a ternura pelo doente foi e será sempre a pedra de toque da medicina. É a 
capacidade de realizar essa "sintonia fina" que transmuta o médico de técnico em artista. 

         (IVAN MIZIARA)

Redação |

Redação
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Rascunho da Redação

Redação |



16UNICID - Processo Seletivo Medicina - 2020.1 - 32561 Prova Discursiva |

INSTRUÇÕES:

 Nas Provas Discursivas, serão consideradas, além do uso da norma culta da Língua Portuguesa, as seguintes competências do Candidato:

 • a estruturação do pensamento;

 • o poder de seletividade de informações para instaurar o projeto de texto.

  Será atribuída pontuação zero à questão que

 • não abordar a temática proposta;

 • não for respondida na respectiva Folha de Respostas;

 • for assinada fora do local apropriado na Folha de Respostas;

 • apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do Candidato;

 • for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;

 • apresentar texto incompreensível ou letra ilegível.

 Responda às Provas Discursivas de Biologia e de Química nas Folhas de Respostas específicas para tal fim. As Folhas de Respostas serão os 
únicos espaços válidos para a apresentação das suas respostas.

  As questões discursivas deverão ser manuscritas em letra legível, com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul.

Prova Discursiva
  Questões de 1 a 8

Processo Seletivo Medicina 2020.1

 Biologia - Questões de 1 a 4
1QUESTÃO

2QUESTÃO

(valor 1,5)

(valor 3,5)

(valor 2,0)

(valor 3,0)

Em um hospital da cidade, um médico resolveu realizar testes de condução nervosa em algumas crianças internadas e descobriu 
que, apesar de a velocidade de condução ao longo dos nervos das crianças ser normal, a força somada dos potenciais de ação, que 
percorriam o nervo, estavam bastante diminuídas.

Considerando-se essa informação,

A) indique a natureza do impulso nervoso nas fibras axônicas.

 

B)  confirme se pode ser afirmado que essa doença paralisante, que afeta as crianças, é uma condição desmielinizante, justificando 
sua conclusão.

O papilomavírus humano, ou HPV, é uma das principais causas de ocorrência do câncer de colo do útero, sendo a terceira maior 
taxa de incidência entre os cânceres que atingem as mulheres, atrás apenas do de mama e de cólon e reto. O vírus do HPV é 
transmitido por meio de relação sexual pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas. Também pode ser transmitido da mãe 
para filho no momento do parto. A vacinação é o primeiro de uma série de cuidados que a mulher deve adotar para a prevenção do 
HPV e do câncer do colo do útero. A vacina utilizada é a quadrivalente, que confere proteção contra quatro subtipos (6, 11, 16 e 18) 
do HPV, com eficácia de 98%. Os subtipos 16 e 18 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero em 
todo o mundo.

De acordo com essa infomação,

A) apresente duas características específicas do HPV que não são encontrados nos seres vivos. 

B) explique como uma vacina é produzida e descreva as alterações que ela provoca no sistema imunológico de uma 
pessoa. 
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3QUESTÃO

4QUESTÃO

Prova Discursiva |

As células do corpo humano possuem centenas de mitocôndrias, e, dentro de cada mitocôndria, há várias moléculas circulares 
de DNA, com genes relacionados à síntese de proteínas envolvidas nas etapas da respiração. Mutações no DNA mitocondrial têm 
sido relacionadas com o envelhecimento e com uma série de doenças degenerativas, especialmente do cérebro, dos músculos, dos 
rins e das glândulas produtoras de hormônios. Tais mutações alteram o funcionamento das mitocôndrias de modo que elas deixam 
de produzir energia para as células continuarem executando suas funções normais.

Analisando a ilustração e de acordo com o texto,

A) caracterize o DNA mitocondrial (mtDNA).

B) descreva o processo de fosforilação oxidativa que ocorre nas cristas mitocondriais, identificando a importância do oxigênio 
nesse processo.

Texto 1 

A sífilis é uma Infecção curável e exclusiva do ser humano, que pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios 
(sífilis primária, secundária, latente e terciária). Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é 
maior.

Texto 2

O sarampo é uma doença infectocontagiosa considerada uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil em países 
subdesenvolvidos. Seus sintomas incluem febre e manchas no corpo, e o tratamento é feito para atenuar esses sintomas.

Texto 3

 A elefantíase, ou filariose, é uma doença parasitária que afeta a circulação linfática, promovendo uma reação inflamatória, causando 
uma obstrução do fluxo de linfa e fazendo com que a região afetada, seja a perna ou braço, fique muito dilatada, assemelhando-se 
à pata de um elefante.

Considerando-se as informações dos fragmentos dos textos,

A) apresente a classificação genérica de cada um dos agentes etiológicos em relação às doenças citadas nos textos 1, 2 
e 3.

B) apresente um modo possível de transmissão desses agentes e uma medida profilática para cada uma delas.

(valor 2,0)

(valor 3,0)

(valor 2,0)

(valor 3,0)
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 Química - Questões de 5 a 8

5QUESTÃO

6QUESTÃO

Prova Discursiva |

Em 1961, o artista Piero Manzoni produziu uma obra de arte, que consiste em uma série de 90 potes contendo suas fezes. Alegando 
que havia ali a intimidade do artista com o seu público, Manzoni deixou de lado suas nuances com as cores e apresentou uma forma 
artística bastante peculiar. Fazendo um link entre as cores e as fezes, essa relação auxilia na percepção de indícios da saúde do 
indivíduo, por exemplo, se a coloração for vermelha e vier com sangue, pode indicar hemorroida, tumor; se vier preta, pode indicar 
uma suplementação ou um consumo acima do limite de ferro, mas o ideal é a cor marrom, considerada saudável. A cor marrom é 
decorrente da estercobilina, que é uma espécie produzida a partir da digestão da hemoglobina, que caracteriza a cor vermelha dos 
glóbulos vermelhos.

Analisando-se a fórmula estrutural da estercobilina,

A) apresente a fórmula percentual do composto.

B) identifique as funções orgânicas presentes na estrutura.

O consumo do refrigerante movimenta um mercado de bilhões de dólares por ano, sendo muito alto o consumo por parte dos clientes 
que apreciam esse tipo de bebida, como a água gaseificada, a água tônica, o refrigerante que, no Brasil, recebeu o nome de tubaína, 
inclusive dando origem ao nome de uma marca de refrigerante. Na preparação do refrigerante, são utilizadas algumas substâncias, 
além d’água e sacarose, com fins específicos, como sulfatos e cloretos para definirem o sabor; metais, dentre eles o ferro, cobre 
atuando como catalisadores na preparação da bebida; acidulantes para aumentar a acidez, como o ácido cítrico, o ácido fosfórico; 
conservantes, como o ácido benzoico, este atua em pH em torno de 3 e é permitido numa quantidade máxima de 500mg/100mL da 
bebida, esses são alguns dos componentes do refrigerantes, outrora algumas marcas utilizavam substâncias que hoje é inimaginável 
mencionar o seu uso. 

De acordo com o texto, 

A) represente a equação que descreve a ionização do ácido benzoico em meio aquoso, baseado na teoria de Brönsted-Lowry e o 
ácido a partir da sua fórmula estrutural.

B)

Com base nos conhecimentos da Química e nas informações da tabela acerca do ácido cítrico, indique se a acidez da espécie 
aumenta ou diminui à medida que ela doa prótons para a base do sistema em que foram medidos tais valores de pKa, considerando 
que a base tem força suficiente para atuar com esse caráter, justifique tal aumento ou diminuição. (valor 3,0)

(valor 3,0)

(valor 2,0)

(valor 2,0)
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7QUESTÃO

8QUESTÃO

Prova Discursiva |

Antioxidantes são espécies presentes em determinado organismo, que diminuem ou evitam a extensão do efeito da oxidação e 
pode acontecer de diversas formas, por exemplo, por complexação de íons metálicos, captura de radicais livres, dentre outros. 
Existem fontes naturais de antioxidantes, como frutas, verduras e até bebidas, a saber, o vinho, o caju, a laranja, alface são alguns 
de alimentos e bebidas que auxiliam na proteção de tecidos do corpo. Os fenóis, que aparecem numa quantidade razoável no vinho, 
são uma das funções que também protegem o organismo. Para determinar a quantidade dessas espécies, os analistas utilizam 
diversos métodos. Dentre eles, destaca-se o Método de Folin-Ciocaulteau da reação do ácido gálico com o íon molibdênio, conforme 
representado.

A partir do método citado e de seus conhecimentos sobre a Química,

A) indique as espécies oxidante e redutora presentes nas reações representadas e justifique.

B) calcule, considerando 1,0mol do ácido gálico, a quantidade de átomos de carbono presente nessa quantidade do 
ácido, 

Atualmente, alguns praticantes de musculação utilizam suplementação de algumas substâncias para otimizar o treino e acelerar os 
efeitos da musculação. É interessante essa prática, pois quando se pensa na evolução das espécies do gênero homo, uma das mais 
vulneráveis da natureza, vários nutrientes eram limitados e agora são desenvolvidos métodos de como manipular os recursos da 
natureza que servem também para a área de saúde e de beleza. Um desses produtos de manipulação é conhecido como ZMA, rico 
em também em Zn2+, Mg2+, que são espécies que auxiliam na produção da testosterona, hormônio responsável pelo desenvolvimento 
muscular, diminuição de gordura, libido sexual. 

De acordo com o texto e dotado de conhecimentos sobre as Ciências da Natureza,

A) considerando-se que o Zn2+ e o Mg2+ são espécies que atuam como ácido ou base de Lewis, justifique, apresentando suas 
respectivas configurações eletrônicas.  

B) sabendo-se que uma das marcas do produto adota as quantidades de 130,0mg de Mg2+ e 7,0mg de Zn2+ e supondo-se que, em 
um determinado momento de digestão da cápsula, toda essa quantidade vai para o sangue de um indivíduo que tem, em 
média, 5,0L da mistura, calcule a concentração molar de cada íon no sangue. 

(valor 2,0)

(valor 3,0)

(valor 1,5)

(valor 3,5)
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