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QUESTÕES

de 1 a 4

TEXTO:
		
Em artigo publicado no The New England Journal
of Medicine, os pesquisadores da Universidade
Cornegie Mellonn, nos EUA, encontram evidências,
reproduzidas em laboratório, de que o estado
5 emocional pode mudar a homeostase. O estudo
mostrou ser necessário ter mais do que o vírus da
gripe para adquirir a enfermidade. Realizado com
quatrocentas e vinte pessoas, homens e mulheres,
não deixou nenhuma dúvida: o estresse determina
10 duas vezes mais chances de desenvolver algumas
doenças. A distância entre a causa (ter o vírus ou
a bactéria) e o efeito (a doença) está enredada
na complexa malha pouco entendida do sistema
imunológico.
15		
A maior parte das funções que guardam as
defesas inatas e adquiridas permanece ignorada. As
explanações científicas estão atreladas aos objetivos
do pesquisador. Para manter a presumível coerência
científica, o conjunto teórico aceito como verdadeiro
20 é usado de acordo com as metas pretendidas.
Como o pavor da dor continua forte tanto quanto
os mecanismos subjetivos criados pela ficção para
reduzi-lo, o poder que domina as pesquisas se
empenha em atenuar esse medo do desconforto
25 pessoal e coletivo. A transformação tecnológica e a
linguagem superficial adaptam-se, continuamente, a
esse querer coletivo: multiplicar o prazer, afastar a dor,
prolongar os sentidos inatos e adiar a morte. De modo
análogo, continua valendo a herança, para preservar o
30 corpo sem mácula, à imagem e à semelhança do e
da divindade imaginada.
		
A vontade de desvendar essa complexa malha —
doença e doente — fortaleceu a medicina e o ato
médico, interpondo a máquina entre o médico e
35 o doente: raios-X, tomografia computadorizada,
ressonância magnética e ultrassonografia aumentaram
a visão e o tato, para auscultar o escondido atrás da
pele.
		
Sob essa construção, a proposta do sociólogo
40 Talcott Parsons, para consolidar a autoridade do
médico na sociedade industrial, tornou-se dominante.
O médico passou a ser sinônimo de proteção pura,
evitando a dor e adiando a morte, no sentido laicizado.
Por outro lado, contribuiu, como nunca, para o
45 descrédito dos saberes empíricos, substituindo-os
pelos das elites, proprietárias da tecnologia médico-hospitalar.
		
Mesmo contestados pelas observações
corriqueiras, muitos continuam resistindo à ideia da
estreita dependência entre o subjetivo-emocional e
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50 o objetivo-biológico. Nas sessões clínicas, nas quais
se discutem casos médicos de maior complexidade,
os profissionais estão cada vez mais atados à
exclusividade das máquinas, ignorando-se a ligação
entre a causa e o efeito: se o paciente tem tuberculose,
55 é lógico encontrar o bacilo de Koch, sem explicar por
que os bacilos, iguais na forma, em algumas pessoas
causam a doença no pulmão, nas outras, nos ossos,
na pele, ou no intestino.
		
Durante uma inesquecível aula prática, há
60 vinte anos, na enfermaria pediátrica, estávamos
examinando a criança com diagnóstico de leucemia,
quando ela segurou, angustiada, com as mãos
pálidas, um pequeno crucifixo metálico e pediu,
em lágrimas, o fim da dor. Estava muito assustada
65 com tudo. Sua aparência descarnada inspirava,
igualmente, carinho e compaixão. Com a boca
tomada pelas feridas e sem um único fio de cabelo,
consequências da quimioterapia, a face expressava
terror. Todos sabiam que ela não viveria muito tempo.
70 Mesmo assim, o tratamento agressivo era aceito como
verdade acabada. Pouco significava o terrível pânico
da criança porque a ciência respaldava as atitudes.
		
Um dos alunos, impressionado com o desespero
estampado nos olhos escavados da pequena doente
75 perguntou, sem coragem, com receio de estar falando
grande tolice: “Professor, por que tanto sofrimento?”
Nos segundos seguintes, todos sentiram embaraço
indescritível e não houve resposta. Hoje, é possível
interpretar aquele silêncio como a alternativa para
80 manter intocável o saber reconhecido. Era a posição
cientificamente correta!
		
Nesse tipo de aprendizagem, não existe a
pergunta: os temores e as alegrias do doente podem
interferir no curso da cura?
85		
A vivência cotidiana profissional demonstra
que a Medicina, enquanto especialidade social, fora
das doenças traumáticas, continua muito longe de
compreender por que e como as mudanças ocorrem
no nível da molécula e, muito menos, no interior do
90 átomo. É mais grave nos países subdesenvolvidos,
onde só conseguiram alcançar, ainda com dificuldade,
a morfologia celular. Como a expressão morfológica
da matéria viva, tanto na microscopia quanto na
macroscopia é única e jamais se repete, podemos
95 garantir o quanto é falho esse julgar aceito como
indiscutível.
		
Infelizmente, ainda estamos muito longe de
entender a saúde e a doença.
BOTELHO, João Bosco. Doença e doente. Disponível em: http://
www.historiadamedicina.med.br/?p=2539>. Acesso em: 13 maio
2019. Adaptado.BOTELHO, João Bosco. Doença e doente.
Disponível em: http://www.historiadamedicina.med.br/?p=2539>.
Acesso em: 13 maio 2019. Adaptado.
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QUESTÃO

1

De acordo com as ideias apresentadas no artigo, é procedente
o que se afirma em
01) As pesquisas realizadas nos EUA respaldam
cientificamente os motivos pelos quais um vírus ou uma
bactéria atua diferentemente no organismo, mesmo que o
ambiente se mostre predisposto à mesma contaminação.
02) A visão hedonista da vida imposta pela pós-modernidade
contribui para os diferentes modos de perceber a vida em
sua finitude.
03) Os avanços tecnológicos médico-hospitalares exercem
uma forte pressão sobre o saber empírico profissional e,
dessa forma, contribui para uma medicina integrada entre
o subjetivo-emocional e o objetivo-biológico.
04) A Medicina já reconhece que as doenças se dão nas
moléculas e no interior do átomo, por isso, para ela, não
há doentes, e sim doenças que devem ser combatidas,
sem a interferência da subjetividade do paciente.
05) A relação médico-paciente, diante do saber reconhecido
da medicina tecnológica, torna-se impiedosa e impessoal,
desprezando o real sentido de humanidade do profissional
e fortalecendo o desamparo do paciente.
QUESTÃO

2

A leitura do texto leva ao pressuposto de que
01) a relação entre a doença e o doente se apresenta
emocionalmente e é um determinante que não deve ser
levado em consideração quando no ato da anamnese,
uma vez que os sintomas físicos são os únicos indicadores
para um possível diagnóstico.
02) o desenvolvimento de um vírus ou de uma bactéria
mantém uma relação de dependência maior com estado
psicológico do paciente que o imunológico.
03) a expressão subjetivo-emocional do paciente contribui
para uma vida saudável e, consequentemente, para uma
predisposição imunológica devido ao equilíbrio de suas
moléculas, que se estende até o interior das células.

03) Utiliza de informações procedentes, relatando fatos e
circunstâncias de modo objetivo e impessoal, o assunto
por ele enfocado.
04) Faz uso da língua para informar ao seu interlocutor sobre
suas produções que tenham como princípio a própria
língua.
05) Objetiva exprimir as impressões e emoções de si mesmo,
daí a presença de relatos pessoais em primeira pessoa.
QUESTÃO

4

Sobre os aspectos linguísticos do texto, é correto afirmar:
I.

O conector “que” (l. 15) introduz oração de igual
classificação ao “que” (l. 69).

II.

O elemento coesivo “Para” (l. 18) expressa o mesmo
sentido semântico de “para” (l. 29).

III.

A palavra “Como” (l. 21) tem o sentido equivalente a
“como” (l. 70).

IV.

A forma pronominal anafórica “o”, em reduzi-lo (l. 23), faz
referência à palavra “pavor” (l. 21).

V.

O prefixo formador da palavra “desconforto” (l. 24) indica
ausência da mesma forma que o “i” na palavra “inatas”
(l. 16).

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a
01) I e IV.
02) II e IV.
03) III e IV.
04) IV e V.
05) I, II e III.
QUESTÃO

5

04) o conhecimento sobre o sistema imunológico apresenta-se
bastante consistente, já se sabe que a homeostase é a
responsável pela transmissão de vírus e bactérias.
05) a relação causa e efeito da doença nos pacientes tem
instigado o meio acadêmico-científico a buscar entender o
porquê e como as doenças se instalam diferentemente nas
pessoas, desprezando as informações computadorizadas
dos exames.
QUESTÃO

3

Em relação à linguagem de que se apropria o articulista para
estabelecer uma comunicação, é válido afirmar:
01) Busca transmitir suas impressões de modo subjetivo, por
isso a presença de palavras emotivas, ressignificando o
sentido de cada uma delas, de acordo com a sua intenção.
02) Tenta manter contato direto com o interlocutor, por meio
de termos que evoquem a sua atenção, na tentativa de
persuadi-lo.
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Disponível em:<https://www.google.com/search?q=charge+
sobre+medicina&rlz=1C1AVFC_enBR777BR777&t.>.Acesso em:
14 maio 2019.

A passagem do texto que ratifica a mensagem veiculada,
relativa à credibilidade médica, é a indicada em
01) “As explanações científicas estão atreladas aos objetivos
do pesquisador. Para manter a presumível coerência
científica, o conjunto teórico aceito como verdadeiro é
usado de acordo com as metas pretendidas.” (l. 16-20).
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02) “A transformação tecnológica e a linguagem superficial
adaptam-se, continuamente, a esse querer coletivo:
multiplicar o prazer, afastar a dor, prolongar os sentidos
inatos e adiar a morte.” (l. 25-28).

Em relação aos recursos linguísticos utilizados no texto, é
correto afirmar:

03) “A vontade de desvendar essa complexa malha – doença e
doente – fortaleceu a medicina e o ato médico, interpondo
a máquina entre o médico e o doente” (l. 32-35).

01) As formas verbais expressas no primeiro período
do texto são constituídas de verbos que dispensam
complementação de sentido.

04) “O médico passou a ser sinônimo de proteção pura,
evitando a dor e adiando a morte, no sentido laicizado.
Por outro lado, contribuiu, como nunca, para o descrédito
dos saberes empíricos, substituindo-os pelos das elites,
proprietárias da tecnologia médico-hospitalar.” (l. 42-46).

02) Em “outra forma de prazer” (l. 2-3) e em “esses estados
prazerosos” (l. 9), a palavra “prazer” está na sua forma
primitiva, que dá origem à derivada “prazerosa”, porém
com diferentes funções morfossintáticas.

05) “Mesmo assim, o tratamento agressivo era aceito como
verdade acabada. Pouco significava o terrível pânico da
criança porque a ciência respaldava as atitudes.” (l. 70-72).

6e7

QUESTÕES

TEXTO:
		 Quando tocamos tambores, rimos, nos movemos,
fazemos amor ou experimentamos qualquer outra
forma de prazer, substâncias chamadas de endorfinas
inundam nosso corpo. Moléculas vêm e vão, ondas
5 cerebrais mudam, tensões celulares são aliviadas e
nós recriamos nossa condição emocional de dentro
para fora. As células têm a habilidade de usar o
ritmo físico e a energia vibratória dos sentidos para
criar esses estados prazerosos. A energia muda. Os
10 músculos relaxam. Podemos até alcançar outro nível
de ser e de saber. É no âmbito das células que o
som hum, o bater de tambores, a luz, o movimento,
o “astral” e os pensamentos alteram mente, corpo e
espírito.
BARRETT, Sondra. Os segredos das suas células. São Paulo:
Cultrix, 2016. p.114.
QUESTÃO

6

Segundo as ideias expressas no texto, é improcedente o que
se afirma em
01) A saúde física está intrinsecamente relacionada com
o modus vivendi que se pratica dia a dia, uma vez que
a condição de integridade física, mental e emocional é
fundamental para o bem-estar.
02) O estado de prazer tem sua origem nos movimentos das
células que, por sua vez, recebem estímulos externos,
produzindo as endorfinas.
03) A sensação de bem-estar e saúde física pode ser alcançada
à medida que alimentamos as células, ressignificando os
movimentos emocionais de dentro para fora.
04) A possibilidade de ampliar os sentidos e a percepção
em relação à realidade circundante tem sua sede nos
movimentos tensionais das células.
05) As células têm a habilidade de transformar-se, conforme
suas necessidades vitais, sem que qualquer interferência
externa contribua para seu objetivo, que é manter a
harmonia do organismo.
UNIFACS - Processo Seletivo Presencial / Medicina 2019.2

QUESTÃO

7

03) “Em “Moléculas vêm e vão” (l. 4), as formas verbais
“vêm e vão” pertencem a verbos irregulares e possuem,
respectivamente, no futuro do subjuntivo, as formas
verbais “vierem e forem” .
04) As vírgulas do primeiro e do último período do texto são
utilizadas por diferentes razões.
05) A expressão “de usar”, em “As células têm a habilidade de
usar” (l. 7), exerce a mesma função morfossintática de “de
ser”, em “Podemos até alcançar outro nível de ser” (l. 10-11),
e de “de tambores”, em “o bater de tambores” (l. 12).

8e9

QUESTÕES

		 A lágrima
— Faça-me o obséquio de trazer reunidos
Cloreto de sódio, água e albumina...
Ah! Basta isto, porque isto é que origina
A lágrima de todos os vencidos!
— A farmacologia e a medicina
Com a relatividade dos sentidos
Desconhecem os mil desconhecidos
Segredos dessa secreção divina.
— O farmacêutico me obtemperou. —
Vem-me então à lembrança o pai ioiô
Na ânsia psíquica da última eficácia!
E logo a lágrima em meus olhos cai.
Ah! Vale mais lembrar-me eu de meu Pai
Do que todas as drogas da farmácia!
ANJOS, Augusto. Eu e outras poesias. Disponível em: http://
educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-livros/eu.html .
Acesso em: 14 maio 2019.
QUESTÃO

8

Da leitura do poema e sua compreensão, é correto afirmar:
01) A apreensão de um fato cotidiano inserido em toda
humanidade e sua maneira original de expressá-lo
contribui para a universalidade do poema e sua múltipla
significação.
02) Há uma preocupação desenfreada do poeta em tornar a
linguagem científica acessível a todos por meio de versos
bem rimados.
03) O tema apresentado é desinteressante e enfadonho por
ser desconhecido pela maior parte dos leitores que não se
interessam por reações químicas.
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04) O poema trata com maestria um fenômeno particular e unicamente pessoal, mostrando a relatividade entre a ciência e a poesia.
05)

O uso de uma linguagem predominantemente denotativa, com registros de termos científicos, transforma o tema em poema,
mas não o faz poesia.

9

QUESTÃO

Augusto dos Anjos ( 1884-1914) viveu pouco, mas deixou uma obra poética rica e plural, exatamente por não se enquadrar rigidamente
em nenhum escola literária. O poema em destaque traz em seu bojo alguns traços estilísticos que permitem afirmar, exceto que
01) faz uso do soneto, mostrando uma influência parnasiana.
02) utiliza termos científicos, que o aproxima do naturalismo.
03) trata com maestria um processo fisiológico com emotividade.
04) descreve de maneira objetiva os componentes químicos de uma situação subjetiva.
05) expressa uma tendência mais materialista que poética no seu fazer poético.
QUESTÃO

10

Fragmento A
“Se uma lágrima as pálpebras me inunda,
Se um suspiro nos seios treme ainda,
É pela virgem que sonhei… que nunca
Aos lábios me encostou a face linda!”
Fragmento B
“Ardor em firme coração nascido
Pranto por belos olhos derramado;
Incêndio em mares de água disfarçado;
Rio de neve em fogo convertido:”
Fragmento C
“Quando cheios de gosto, e de alegria
Estes campos diviso florescentes,
Então me vêm as lágrimas ardentes
Com mais ânsia, mais dor, mais agonia.”
Os fragmentos destacados pertencem a diferentes estilos literários e, em todos os três, há o registro da palavra “ lágrimas”. Em
cada fragmento, há um modo peculiar de expressar esse fenômeno por meio de uma linguagem e de uma mensagem próprias
da época em que foram escritos.
Sobre os fragmentos, é correto afirmar:
I.

O fragmento A apresenta uma linguagem mais emotiva e idealizada pertencente ao Romantismo.

II.

O fragmento B, pelo teor enfático de termos antitético e pelo uso de uma linguagem rebuscada, insere-se dentro do Barroco.

III.

O fragmento C, por mostrar um excesso de sentimentalismo e uma visão simplista de vida, define-se como romântico.

IV.

Nota-se que o fragmento C apresenta uma linguagem mais acessível e com referência à vida campestre, elementos tipicamente
reconhecidos no Arcadismo.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão corretas é a
01) I e II.
02) II e III.
03) III e IV.
04) I e IV.
05) I, II e IV.
* * *
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS - Questões de 11 a 15
TEXTO:

QUESTÃO

Meditation

11

The only statement out of context is:
01) Richard Davidson started his research on meditation
twenty years ago.
02) According to Davidson, people in the U.S.A. are more
concerned with physical exercises than with their minds.
03) The support to the researchers from the University of
Wisconsin is given by Dalai Lama.
04) The reporter was impressed with a man who declared that
meditation transformed his life.

New research shows that it changes the brain in ways
that alleviate stress
By Michelle Conlin

		 Richard Davidson, a professor of psychology and
psychiatry at the University of Wisconsin at Madison,
has pondered why people react so differently to the
same stressful situations, and for the past 20 years
5 he has been conducting experiments to find out. With
the blessing of the Dalai Lama, who is supporting U.S.
neuroscientists in their quest to crack the mysteries
of meditation, Davidson has been placing electrodes
on meditating Buddhist monks as they sit on his lab
10 floor watching different visual stimuli.
		
What the researchers see are brains unlike
any they have observed elsewhere. The monks left
prefrontal cortexes — the area associated with positive
emotion — are far more active than in nonmeditators’
15 brains. In other words, he says, the monks’ meditation
practice, which changes their neural physiology,
enables them to respond with equanimity to sources
of stress.
		
“In our country, people are very involved in the
20 physical-fitness craze, working out several times a
week,” says Davidson. “But we don’t pay that kind
of attention to our minds. Modern neuroscience is
showing that our minds are as plastic as our bodies.
Meditation can help you train your mind in the same
25 way exercise can train your body.”
		
Davidson’s research didn’t stop with the monks.
To find out whether meditation could have lasting,
beneficial effects in the workplace, he performed a
study at Madison (Wis.) biotech company Promega.
30 Four dozen employees met once a week for eight
weeks to practice mindfulness meditation for three
hours. The result, published last year in the journal
Phychosomatic Medicine, showed that the employees
left prefontal cortexes were enlarged, just like those of the
35 monks. “We took typical, middle-class Americans
trying to cope with the demands of an active work life
and active family life who reported being relatively
stressed out,” says Davidson. “And what we found out
is that after a short time meditating, meditation had
40 profound effects not just on how they felt but on their
brains and bodies.”
CONLIN, Michele. Meditation. BusinessWeek, New York, Aug. 30,
2004. p. 136-137. Adaptado.
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05) The reporter describes the research done with monks and
the benefits meditation brings to their brain.
QUESTÃO

12

According to the text,
01) a professor at Harvad University noticed that stress is
harmful to employee’s performance and productivity.
02) the meditation program brings a revolutionary concept into
psychology — it increases creativity and intelligence.
03) buddhist monks have been observed while meditating in
the university temples.
04) the government is starting to realize that preventive health
and exercise programs may help control costs.
05) neuroscientists think that the mind can be trained the same
way the body can be exercised.
QUESTÃO

13

Based on language aspects, one may say that
01) “has been conducting” (l. 5) is in the Present Simple
Continuous.
02) “their” (l. 7) is is a possessive adjective.
03) “them” (l. 17) is functioning as a possessive adjective.
04) “can” (l. 24) is a modal verb in the past.
05) “didn’t stop” (l. 26) is the negative form of the Present Tense.
QUESTÃO

14

This article was written by a
01) neuroscientist from the U.S.A.
02) researcher from a New York university.
03) professor of psychology from Madison.
04) disciple of Dalai Lama.
05) a reporter from a North American magazine.
QUESTÃO

15

Davidson’s research at Promega company
01) took more than two months of meditation.
02) consisted of observing the emotional reactions of the
employees.
03) involved forty-eight employees.
04) made the employers happy with the results.
05) presented better results than the research with the monks.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL - Questões de 11 a 15
TEXTO:

QUESTÃO

El dolor del alma,
algo más que tristeza
		 “Cuando los problemas más básicos están
resueltos, las personas tienden a plantearse problemas
que van más allá”. Según Jerónimo Saiz, miembro de
la Sociedad Española de Psiquiatría, ésta podría ser
5 una de las causas del incremento de las depresiones
en las sociedades desarrolladas.
		
Los enfermos que padecen este trastorno se
sienten incomprendidos: en muchas ocasiones, se
percibe como bajo estado de ánimo o falta de interés.
10 Sin embargo, muchos de los afectados lo definen
como ‘dolor del alma’ y afirman que se sienten
‘vacíos por dentro’. Esta situación, en cambio, no
debe confundirse con los llamados momentos de
tristeza, es decir, situaciones que duran pocos días
15 y no impiden que la persona pueda realizar sus
actividades diarias. Y es que, en las depresiones
“pueden aparecer ideas de muerte”, señalaba Saiz.
		
Hay dos formas de hacer frente a la depresión:
el tratamiento farmacológico y la psicoterapia. Ambas
20 formas se complementan y habitualmente se llevan a
cabo de forma conjunta. En situaciones normales “se
prefiere la medicación en los casos más graves y la
psicoterapia en los casos más leves”, explica Saiz.
		
Los medicamentos utilizados para tratar la
25 depresión pueden tener efectos secundarios: “aunque
los antidepresivos que se recetan actualmente
son bastante tolerables —apunta Saiz—, también
son incómodos, y por ello es necesario informar al
enfermo”.
30		
Es importante que los enfermos no abandonen
la medicación ya que podría suponer una recaída.
“Es conveniente mantener la medicación durante un
periodo para que se cierre el ciclo de la depresión;
si se abandona, podría producirse una recaída”,
35 concluye Saiz.
		
La depresión puede manifestarse a través de
diversos síntomas: pérdida de interés por las cosas,
falta de apetito, estados de tristeza... pero es posible
que este trastorno no venga acompañado por los
40 síntomas depresivos habituales. Es lo que se conoce
con el nombre de depresión enmascarada: “El sujeto
va al médico y se queja de dolores de estómago,
palpitaciones, mareos o dolores de cabeza, es decir,
los problemas físicos están en primer plano”, según
45 explica Jerónimo Saiz. En estos casos el enfermo
tiene que someterse a multitud de pruebas médicas
que son innecesarias y en muchos casos acude a los
servicios de urgencia de forma frecuente sin encontrar
ninguna explicación a sus síntomas.
VALLEJO, Ana. El “dolor del alma”, algo más que tristeza.
Disponível em: <http://www.websalud.com/Salud/Psiquiatria.htm>.
Acesso em 22 abril 2019. Adaptado.
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11

De acuerdo con el texto, la depresión es
01) fruto de los pequeños problemas que se van acumulando
cada día.
02) un disturbio contra el cual, hasta el momento, no existen
fármacos.
03) un fenómeno poco estudiado hasta hoy y, por tanto, muy
poco conocido.
04) un problema que ha aumentado en las sociedades que
han crecido económica, social, cultural y políticamente.
05) un trastorno, aunque no puede considerarse una
enfermedad, desde el punto de vista psiquiátrico.
QUESTÃO

12

El vocablo está definido correctamente, de acuerdo con su
sentido en el texto, en la alternativa
01) “resueltos” (l. 2) — audaces, determinados.
02) “vacíos” (l. 12) — ociosos.
03) “leves” (l. 23) — finos, sutiles.
04) “tolerables” (l. 27) — merecedores.
05) “innecesarias” (l. 47) — superfluas.
QUESTÃO

13

Es una idea que se infiere, a partir de la lectura del texto:
01) Los síntomas que afectan al depresivo son, en la mayoría
de las veces, de tipo físico.
02) Los enfermos deben estar informados de los efectos que
puede tener el tratamiento para la depresión.
03) Las personas que sufren depresión no se ven impedidas
de desempeñar sus funciones normales a diario.
04) El tratamiento psicoterápico es un paliativo usado
únicamente en los casos más graves de depresión.
05) Los enfermos tratados suelen recuperarse completamente,
por lo que no vuelven a sufrir crisis depresivas.
QUESTÃO

14

Se puede decir que la expresión “dolor del alma” (l. 11) aparece
en el texto como sinónima de
01) muerte.
02) tristeza.
03) privación.
04) falta de interés.
05) depresión.
QUESTÃO

15

El vocablo “allá” (l. 3) puede clasificarse como
01) nombre.
02) adjetivo.
03) adverbio.
04) preposición.
05) conjunción.
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Processo Seletivo Medicina 2019.2

Ciências Humanas / Atualidades
Questões de 16 a 25
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÃO

16

A análise do mapa e os conhecimentos sobre a expansão islâmica na Idade Média permitem afirmar:
01) As rotas comerciais terrestres, controladas pelos muçulmanos, se expandiram até a Gália e a Bretanha.
02) Os muçulmanos dominaram as rotas de comércio mediterrâneas, exercendo uma hegemonia no comércio europeu com o
Oriente.
03) A rota de comércio de especiarias vindas da Índia, nessa época, se desenvolveu através do caminho marítimo para as Índias,
dominado por Portugal.
04) Os muçulmanos dedicados ao comércio tiveram que se converter à fé cristã, a fim de manter seu lucrativo comércio com os
europeus.
05) Meca e Córdoba, respectivamente, foram capitais do Império Islâmico do Oriente e do Ocidente.
QUESTÃO

17
Embora a independência do Brasil seja um “arranjo político” – na expressão de Caio Prado Jr. – ela implica, não
obstante, acirrada luta social. Várias camadas sociais disputam a liderança desejando imprimir ao movimento libertador
o sentido que a cada qual mais convinha e interessava. (KOSHIBA; PEREIRA. 1994. p. 139).

A análise do texto, aliada aos conhecimentos sobre as guerras de independência do Brasil, permite afirmar que a alternativa que não
pertence ao contexto desse período é a
01) A população escrava e de homens livres não proprietários, assentada distante dos principais centros, permaneceu indiferente
às transformações do quadro político.
02) A independência política ocorreu, basicamente, através da articulação da aristocracia rural do Rio de Janeiro, de Minas e de
São Paulo.
03) A camada senhorial dos grandes proprietários no norte e no nordeste não possuía a mesma força econômica, estando sua
economia submetida a um poderoso grupo de comerciantes portugueses.
04) A emancipação política trouxe profundas alterações para a estrutura social transmitida pelo passado colonial, dando uma nova
feição à sociedade, principalmente com o surgimento dos partidos radicais e com a acelerada urbanização.
05) O processo de independência supôs a vitória das elites senhoriais contra as Cortes Portuguesas e, também, sobre os radicais,
de impulsos revolucionários.
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QUESTÃO

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

18

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

20

Os conhecimentos sobre o nazismo, ideologia de extrema direita
que se estabeleceu na Alemanha, no período entre guerras,
permitem afirmar que a alternativa que indica corretamente
suas características é a
01) Pacifismo / liberalismo / antissemitismo.
02) Racismo / Rejeição a guerras / defesa da democracia.
03) Liberalismo / pró-marxismo / desejo de expansão territorial.
04) Defesa do bolchevismo / perseguição de minorias /
antiliberalismo.
05) Eugenia (ideal de purificação da raça) / conquista de
espaço vital / antissemitismo.
QUESTÃO

19
A derrocada da Ditadura Militar representou uma
importante mudança no cenário político brasileiro
na década de 1980. A chamada “transição
democrática” levou a termo o processo de
abertura “lenta, gradual e segura”, iniciada
pelo Governo Geisel (1974-9) e combatida
pela chamada linha dura do Exército brasileiro.
(GLOBALIZAÇÃO... 2019).

Sobre o período da história brasileira identificado como
“transição democrática”, marque V nas afirmativas verdadeiras
e F, nas falsas.
( ) Vivenciou a ascensão de movimentos sociais organizados,
que levou a um período de avanços na história da
educação brasileira.
( ) Foi marcada pela negociação política, em um discursos
pautado no “não revanchismo” contra os ditadores e
torturadores, com base na Lei da Anistia, que imunizou os
crimes da oposição e dos militares durante o regime.
( ) Caracterizou-se pela intensa participação social nos
processos decisórios do Poder Legislativo brasileiro.
( ) Enfrentou a oposição rigorosa da Igreja Católica,
representada pela Conferência Nacional de Bispos do
Brasil, que apoiou o golpe de 1964 até o final do regime
militar, e minimizou as ações dos torturadores desse
regime.
( ) Teve suas conquistas sociais efetivadas pela promulgação
de uma nova Constituição, a Carta Cidadã de 1988.
UNIFACS - Processo Seletivo Presencial / Medicina 2019.2

Relacionando a história francesa e europeia e a importância
da Catedral de Notre Dame de Paris ao recente incêndio, de
enorme extensão, que destruiu grande parte desse monumento
histórico e religioso, marque V nas afirmativas verdadeiras e F,
nas falsas.
( ) A catedral é um exemplo da arquitetura barroca, tendo sua
construção começado no século XV, na Idade Moderna.
( ) Durante todo o período de sua construção, a França vivia o
absolutismo em sua plenitude, apoiado, economicamente,
pelo mercantilismo.
( ) A Catedral de Notre Dame foi o palco da coroação de
Napoleão Bonaparte como imperador dos franceses,
criador de um Código Civil regulava a propriedade civil e o
trabalho.
( ) O escritor Victor Hugo, durante a era do romantismo,
século XIX, escreveu a obra “O Corcunda de Notre Dame”,
cujo enredo se passa na famosa igreja.
( ) O atual presidente francês, Emmanuel Macron, que afirmou
seu empenho na reconstrução da catedral, pertence a
um partido que se apresentou, na campanha eleitoral,
nem como esquerda nem como direita, rompendo com o
padrão esquerda-direita que prevaleceu, durante décadas,
tanto nas eleições quanto nos governos da França.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V V F V F
02) F V F V F
03) F V V F V
04) V F V F V
05) F F V V V
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QUESTÃO

21

O clima se caracteriza por apresentar invernos muito frios e longos, estação predominante. As temperaturas são baixas e as chuvas
pouco frequentes. A vegetação é pouco diversificada formada por plantas coníferas de folhas aciculifoliadas e pequenas, reduzindo
a perda de água por transpiração. A flora rasteira é pouco representativa.
As características climatobotânicas descritas correspondem, respectivamente, ao clima e à vegetação
01) polar e florestas de coníferas.
02) continental frio e florestas boreais.
03) subártico e tundra.
04) subpolar e estepes frias.
05) desértico frio e pradarias mistas.
QUESTÃO

22

A partir da análise do perfil topográfico do Centro Oeste e Sudeste e dos conhecimentos sobre o relevo brasileiro, marque V nas
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) A depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, indicada em II, possui forma alongada, sendo esculpida em
sedimentos da borda da bacia sedimentar, porém em contato com relevo esculpido em terrenos cristalinos.
( ) Em contato com Oceano Atlântico no planalto arenito basáltico, estão as falésias basálticas e as escarpas de cuestas.
( ) No perfil, está presente um planalto formado em cinturão orogênico.
( ) A planície do Pantanal identificada em IV tem sua gênese associada a processos de sedimentação marinha, ocorridos, em sua
totalidade, no paleozoico.
( ) Está presente, no perfil, a bacia fanerosoica do Paraná formada por rios de Planaltos que abrigam as maiores hidrelétricas do
país.
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a
01) F F V F V
02) F V F V F
03) F V F V V
04) V F V F V
05) V V F V F
QUESTÃO

23
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Considerando-se os conhecimentos da dinâmica populacional brasileira, pode-se a firmar que a pirâmide etária apresentada
corresponde à segunda fase do crescimento demográfico, caracterizada
01) pelo aumento exagerado das taxas de natalidade, no período pós-Segunda Guerra Mundial, dando origem à expressão geração
Baby Boom.
02) pelo equilíbrio entre as taxas de natalidade e de mortalidade, apesar de ambas apresentarem valores muito elevados.
03) pela queda brusca da taxa de mortalidade, sobretudo infantil, em virtude de melhorias sociais em termos de saúde, saneamento
básico, dentre outros fatores.
04) pela redução nas taxas de natalidade devido à inclusão da mulher no mercado de trabalho e o uso de métodos contraceptivos.
05) pelo equilíbrio entre as taxas de fecundidade e de longevidade, ainda elevadas, em razão do crescimento urbano industrial.
QUESTÃO

24

A grande transformação da agricultura brasileira se deu com o processo de modernização, iniciado nos anos 60 do século XX.
Com base na informação apresentada e nos conhecimentos sobre a modernização da agricultura brasileira, marque V nas afirmativas
verdadeiras e F, nas falsas.
( ) Caracterizou-se por ser heterogênea, excludente e parcial.
( ) Concentrou-se na monocultura de produtos exportáveis, como a soja e a cana-de-açúcar.
( ) Provocou modificações nas relações de trabalho, reduzindo a sazonalidade do trabalhador rural.
( ) Está intimamente ligada à fase conclusiva do processo de substituição de importações.
( ) Promoveu maior participação dos estabelecimentos com até 10 hectares no total da área do país.
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a
01) F F F V V
02) F V V F F
03) V V F V F
04) V F V F V
05) V V F F V
QUESTÃO

25

O conflito retratado na charge esta relacionado à
01) fragmentação da Iugoslávia e ao surgimento de novos estados em seu território.
02) Guerra Civil na Iugoslávia, pela recusa da Sérvia em permitir a independência das outras repúblicas durante a Guerra Fria.
03) independência das ex-repúblicas Iugoslavas por questões nacionalistas e separatistas.
04) substituição da república federativa da Iugoslávia, pela fusão da Sérvia e Kosovo, no território mantido anteriormente pelo
governo socialista.
05) formação da Iugoslávia por seis repúblicas durante a crise do socialismo.
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Ciências da Natureza
Questões de 26 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÃO

26

Atualmente, o exercício físico vem sendo utilizado no tratamento
e na prevenção da osteoporose, e para que seja empregado
da melhor forma, é necessário que o profissional tenha um
conhecimento apurado sobre o efeito desse tipo de atividade
na composição óssea dos idosos, pois eles podem apresentar
ossos frágeis e, a depender do tipo de exercício, ao risco de
fratura. Um dos exercícios mais utilizados no tratamento da
osteoporose são as caminhadas que apresentam benefícios
múltiplos, como a diminuição da perda óssea, fortalecimento
muscular, além da melhoria do equilíbrio, prevenindo assim
futuras complicações causadas por quedas.
Considerando-se um paciente que realiza uma caminhada
diária de 0,8km em uma pista reta, completando-a em um
intervalo de tempo de 20min, então a velocidade escalar média
desenvolvida por esse paciente diariamente, em km/h, é igual a
01) 0,5
02) 0,8		

01) 0,15
02) 0,18
03) 0,20
04) 0,23
05) 0,25
QUESTÃO

Considerando-se uma onda de frequência igual a 2,4.1013Hz
que se propaga em um meio com uma velocidade de 12km/s,
então seu comprimento de onda, em nm, é igual a
02) 1,6

04) 1,6

03) 1,2

05) 2,4

27

O calor trocado por convecção entre o corpo e o ambiente é
função do coeficiente de transferência de calor por convecção
e da diferença de temperatura entre o ar do ambiente e a
temperatura da superfície do corpo, ou seja, da camada mais
externa da pele.

04) 0,5
05) 0,3
QUESTÃO

2,0
1,0

01) Se flui calor de um corpo A para um corpo B, então o calor
específico de A é maior que o de B.
02) Entre os tipos de mecanismo de propagação de calor, a
realizada por convecção só é possível nos sólidos e nos
líquidos.
03) Fluxo de calor é a relação entre a quantidade de calor que
atravessa um meio pelo tempo gasto para atravessá-lo.
04) A propagação do calor, em dias frios, a partir de um
condicionador de ar, numa sala, se dá principalmente por
irradiação e condução.
05) A propagação da energia por irradiação ocorre através
de ondas mecânicas que transportam matéria e energia,
enquanto a energia que se propaga do Sol a Terra se dá
por convecção.

28

O olho humano, considerado um instrumento óptico, é
constituído por uma lente biconvexa, que fica situada na região
anterior ao globo ocular. No fundo do globo ocular, está a retina,
que é sensível à luz e serve de anteparo para as imagens.
UNIFACS - Processo Seletivo Presencial / Medicina 2019.2

30
i(A)

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

QUESTÃO

29

O raio X é um tipo de exame feito por feixes de ondas
eletromagnéticas que possui frequência de 1018Hz e tem a
capacidade de atravessar corpos de baixa densidade e são
absorvidos por materiais de densidade maior.

01) 2,0

03) 1,0

QUESTÃO

Considerando-se um objeto posicionado a 30,0cm de uma
lente esférica convergente e de distância focal igual a 10,0cm,
então a posição da imagem formada do objeto, em m, é igual a

0,0

5,0

10,0

15,0

t(ms)

As instalações elétricas devem ser construídas, montadas,
operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas
de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores
e usuários, além de serem supervisionados por profissional
autorizado, pois um choque elétrico provoca vários efeitos
fisiológicos, podendo, em alguns casos, levar a vítima à morte.
O gráfico apresenta como a corrente que percorre um fio
condutor varia em função do tempo.
Com base nessas informações, é correto afirmar que a
intensidade da corrente média, em mA, é igual a
01) 1,0
02) 1,5
03) 2,0
04) 2,5
05) 3,0
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QUESTÃO

31

03) A solução de carbonato de lítio produzida na usina-piloto,
tem pH menor que sete.
04) Após evaporação da solução bombeada, a concentração
do sulfato de lítio diminui, por que permite a cristalização
do sal extraído.
Grafeno

05) O sulfato de lítio, ao reagir com hidróxido de cálcio, forma
hidróxido de lítio na proporção estequiométrica de 1:1,
entre os reagentes.
QUESTÃO

Sapatos de desportos de grafeno extraaderente podem chegar
às lojas em breve. Uma empresa inovadora planeja vender
tênis de corrida com solas de borracha com pinos do material
que deve torná-los mais resistentes e flexíveis. Pesquisadores
do Instituto Italiano de Tecnologia adicionaram grafeno às solas
e palmilhas de sandálias e conseguiram produzir calçados com
propriedades antimicrobianas, ventilados e confortáveis.
Considerando-se os conhecimentos das Ciências da Natureza,
aliados às aplicações de tecnologias inovadoras de materiais,
é correto afirmar:
01) Na estrutura do grafeno, os elétrons pi, p, localizados,
permitem a fácil condução de calor.
02) O grafeno é uma substância simples formada por carbono,
representada pelo símbolo Cn.
03) A flexibilidade do grafeno decorre da semelhança desse
material com o retículo cristalino do diamante.

33

Tendo em vista as informações do texto e com base nos
conhecimentos de Química, é correto afirmar:
01) O potencial de redução do lítio, Eo = - 3,04V evidencia
que esse metal é um oxidante enérgico nas reações
eletroquímicas.
02) O carbonato de lítio é obtido fazendo-se reagir a solução
de hidróxido de lítio, com excesso de dióxido de carbono,
CO2(g).
03) A concentração de sulfato de lítio, na solução bombeada,
é menor que a de cloreto de sódio, nas águas profundas.
04) A massa de lítio existente em 100,0kg de carbonato de
lítio, de 99,5% de pureza é, aproximadamente, 18,8kg.
05) Os raios iônicos dos metais alcalinos diminuem com o
aumento do número atômico dos elementos químicos do
grupo 1.
QUESTÕES

34 e 35

04) O grafeno é um material mal condutor da corrente elétrica
porque possui estrutura laminar superposta e flexível.
05) Os átomos de carbono presentes em lâminas e pinos de
grafeno de alta resistência possuem hibridização sp3.
QUESTÕES

32 e 33

Com a demanda crescente por baterias de smartphones e
carros elétricos, a Bolívia sonha com a riqueza que poderia
acumular com a extração de sal de lítio existente sob o enorme
deserto Solar de Uyuni, enquanto a população indígena
Aimará recolhe e vende sal, NaCl, incrustado na superfície. O
sal de lítio, bem mais valioso, está dissolvido na salmoura e
acumulado nas profundezas. Tanques de evaporação formam
um mosaico na usina-piloto de processamento em Llipi. As
instalações começaram em 2013 a produzir carbonato de
lítio, Li2CO3, a partir da salmoura de sulfato de lítio bombeado a
20 metros de profundidade. O sal extraído, uma vez dissolvido
em água, reage com hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, e o produto
em solução, obtido, é transformado em carbonato de lítio, que
é levado para a produção de baterias de lítio-íons. A meta
é produzir carbonato de lítio com 99,5% de pureza e 15 mil
toneladas por ano.
QUESTÃO

32

Uma análise das informações do texto e com base nos
conhecimentos de Química, é correto afirmar:
01) O sulfato de lítio é representado pela fórmula molecular
LiSO4.
02) O íon de lítio tem configuração eletrônica representada
por [He]2s1.
UNIFACS - Processo Seletivo Presencial / Medicina 2019.2

Estradiol

Progesterona
A endometriose se espalha como uma trepadeira pelo corpo
de cerca de 176 milhões de mulheres no mundo, causando
sofrimento e infertilidade. A ciência vem lutando para entender
o problema, e novas pesquisas trazem esperanças de melhoras
no tratamento em breve.
Pesquisadores se dividem sobre a origem subjacente da
doença, enquanto uma teoria aponta as diferenças entre os
estudiosos ao sugerir que a resposta imunológica às lesões no
endométrio é a causa provável. A inflamação resultante pode
alterar os receptores de estrogênio e progesterona nas células
endometriais e produzir obstrução do ovário. Assim, as células
liberam mais estradiol que alimenta o crescimento das lesões
não controladas pela progesterona.
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QUESTÃO

34

QUESTÃO

Considerando-se as informações do texto e o número de
átomos de carbono, n, em cada estrutura, é correto afirmar:

37

01) As ramificações em cunha, aparentemente sem grupo
funcional representam ligações do grupo –CH3 à cadeia
cíclica da progesterona.
02) A presença de progesterona no endométrio está
relacionada à neutralização do estradiol em meio aquoso.
03) As lesões produzidas no endométrio resultam das reações
químicas de esterificação entre a progesterona e o
estradiol.
04) A basicidade do estradiol é decorrência da presença dos
grupos funcionais da classe dos álcoois na estrutura química.
05) A cadeia carbônica da progesterona possui n + 1 átomos
de carbono quando comparada à cadeia carbônica do
estradiol.
QUESTÃO

35

As informações do texto e das estruturas químicas relacionadas
à endometriose permitem afirmar:
01) O estradiol e a progesterona são isômeros constitucionais.
02) As quantidades de matéria de hidrogênio em um mol de
moléculas de cada hormônio são iguais.
03) A fertilidade durante a enfermidade é alterada com a
diminuição de progesterona e da produção de óvulos.
04) As alterações nos receptores do estrogênio e de
progesterona estabilizam as respostas imunológicas no
endométrio.
05) O grupo funcional, - OH, ligado ao anel pentagonal
do estradiol, ao ser reduzido, transforma-se no grupo
carbonilo,
QUESTÃO

36

C = O.

Superbactérias é o nome dado ao grupo de
bactérias que consegue resistir ao tratamento
com o uso de uma grande quantidade de
antibióticos. Normalmente associadas ao
ambiente hospitalar, essas bactérias são um
grave problema para pacientes debilitados.
Observa-se uma grande quantidade de óbitos em
todo o mundo em decorrência de infecções por
superbactérias, principalmente nos países mais
pobres. Isso ocorre porque, em muitos desses
lugares, não há instalações adequadas para a
identificação rápida desses organismos, além de
possuírem poucos antibióticos alternativos para
o tratamento de bactérias resistentes. (SANTOS,
2019).

Em relação ao metabolismo desses organismos, é correto afirmar:
01) Necessita de biocatalisadores para interagir com o sítio
ativo de seus substratos.
02) Imprescinde da ação de ribossomos para a tradução de
sua informação genética.
03) Em condições anaeróbicas, são dizimadas por não
apresentar capacidade glicolítica.
04) Promovem a síntese de carboidratos, prescindindo de
energia para fixação do carbono.
05) Depende, exclusivamente, do oxigênio que quebra
completamente a fonte primaria de energia.
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As células demandam de energia metabólica para a realização
de suas ações fisiológicas, e a aquisição dessa energia é
tanto maior quanto mais clivada for a molécula que atua como
fonte energética. Na respiração aeróbica, quando a molécula
orgânica é a glicose ela passa por três etapas, entre elas o ciclo
de Krebs ou ciclo do ácido cítrico representado.
A análise dessa etapa permite afirmar:
01) O oxigênio, embora não participe do ciclo de Krebs, é
necessário a sua presença para que ele ocorra.
02) O gás oxigênio participa dessa etapa agindo como aceptor
final de hidrogênio.
03) Três NADH + H+ são reduzidos, impedindo a acidez da
matriz mitocondrial.
04) Na formação do succinato, o acetil-CoA proporciona
fosforilação do GTP.
05) Durante essa etapa, há uma intensa fosforilação de ADP.
QUESTÃO

38
Uma ferramenta para editar o DNA
Sistema copiado de bactérias, CRISPR-Cas9
pode catalisar descobertas em biologia e medicina
e suscita temores éticos. Um sistema que permite
a bactérias reconhecer e combater invasões
virais promete uma novidade significativa na
genética. Trata-se de uma proteína guiada por
uma molécula de RNA que corta as fitas de DNA
em pontos específicos e ativa vias de reparo. No
Brasil, vários pesquisadores já se preparam para
incorporar às suas linhas de pesquisa a técnica
criada em 2012. É uma história que está no
início e por enquanto rendeu poucos resultados
palpáveis. Vale a pena ficar de olho, tanto pelo
que o sistema tem de promissor quanto pelo
potencial de alterar genes humanos e produzir
bebês sob medida, o que suscita cautela a
ponto de se discutir uma moratória ao seu uso.
(GUIMARÃES, 2019).
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Em relação às informações contidas no texto e com base nos conhecimentos da Biologia, é correto afirmar:
01) Essa nova revolução que a genética vive é radical e seu alcance é previsível.
02) As ferramentas moleculares usadas pelas bactérias, contra a ação viral, foi descoberta pela técnica CRISPR-Cas9.
03) A edição do DNA dispensa discussões a respeito da ética, pois não compromete características essenciais dos seres humanos.
04) Com essa técnica, está confirmada a correção de todos os problemas expressos por genes em homozigose, como a
fenilcetonúria.
05) Com o desenvolvimento dessa técnica, será possível inativar a expressão de genes responsáveis pelo desenvolvimento de
características anômalas como a anemia falciforme.
QUESTÃO

39

Analisando-se o heredograma, conclui-se que a probabilidade de o indivíduo 10 ser portador do alelo mutante, responsável pela
expressão do caráter recessivo, é de
01) 25%
02) 33%
03) 50%
04) 67%
05) 75%
QUESTÃO

40

As parasitoses intestinais são extremamente frequentes em nosso meio, principalmente em localidades com saneamento básico
precário. Suas manifestações são inespecíficas, o que dificulta seu diagnóstico. Entre elas, observa-se a esquistossomose, que pode
se desenvolver a partir de parasitas que apresentam o ciclo de vida, simplificadamente, conforme ilustração.
Analisado-se a biologia do agente etiológico, em destaque, e suas variações ao logo do ciclo, é correto afirmar:
01) Antes de penetrar no molusco, a larva do Schistosoma mansoni é ainda desprovida de mesoderme.
02) O parasita em destaque se reproduz assexuadamente no molusco sem sofrer alterações morfológicas.
03) A larva do Schistosoma mansoni só encontrará ação do sistema imunológico no interior do ser humano.
04) No ser humano, a larva é denominada de cisticerco e apresentará escólex e proglótides, com potencial reprodutivo sexuado,
em sua fase adulta.
05) A formação de ovos ocorrerá apenas no interior do ser humano, devido à necessidade da presença de células gaméticas
geradas no hospedeiro definitivo.
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Matemática / Raciocínio Lógico Matemático
Questões de 41 a 50
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÃO

41

Observe o triângulo no qual alguns valores numéricos foram colocados em discos.
1
1
r
1
t

1
3
s

4
5

z

1

10

y

6

Sabendo-se que a escrita desses valores obedece a um determinado padrão e que
[ r ∙ (s + t) + y + 2z ] = k, é correto afirmar que o valor real de k é
01) 26						04) 64
02) 39						05) 75			
03) 50
QUESTÃO

42

Sabe-se que, quando esticada da cabeça aos pés, a pele humana pode cobrir uma área de
até 2 metros quadrados.
Devido a um acidente doméstico, um cidadão deu entrada na emergência de um hospital
com queimaduras de primeiro grau que atingiram cerca de 70% do total da superfície do seu
corpo. Após os procedimentos emergenciais na chegada, os médicos optaram por iniciar,
imediatamente, seu tratamento aplicando um medicamento na forma de pomada sobre toda a
extensão da pele queimada.
Se a dosagem recomendada, dessa pomada, é cerca de, 1,5mg por centímetro quadrado,
pode-se afirmar que a quantidade, em gramas, desse medicamento, aplicada inicialmente
nesse cidadão, foi igual a
01) 12						04) 21
02) 15						05) 24
03) 18
QUESTÃO

43

Alunos dos diversos cursos da área de Ciências Médicas eram identificados por portar
uma pulseira plástica confeccionada com 111 contas cristalizadas, redondas ou quadradas,
sendo que, em determinado curso, cada conta redonda levava associada duas quadradas.
Nessas condições, é correto afirmar que o número de contas, redondas e quadradas,
respectivamente, que, nesse curso, cada pulseira comporta, corresponde a
01) 37 e 74.					

04) 70 e 41.

02) 41 e 70.					

05) 74 e 37

03) 49 e 52.
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QUESTÃO

44
Segundo dados do Ministério da Saúde, o Aedes aegypti, mosquito transmissor
da dengue, chikungunya e zika, vive em torno de 30 dias, e a fêmea chega a
colocar entre 150 e 200 ovos de cada vez.
Os ovos não são postos na água, e sim milímetros acima de sua superfície,
principalmente em recipientes artificiais. Quando chove, o nível da água sobe
e entra em contato com os ovos, que eclodem em pouco menos de 30 minutos.
Em um período que varia entre 7 e 9 dias, a larva passa por quatro fases até
dar origem a um novo mosquito: ovo, larva, pupa e adubo.
Estudos indicam que a fêmea do mosquito, uma vez com o vírus da dengue,
transmite-o a cerca de 30% a 40% de suas crias. (SOUZA, p. 239).

Suponha que uma fêmea do mosquito Aedes aegypti (1ª geração), infectada com o vírus da
dengue, encontre no quintal de uma casa um reservatório de água parada, colocando ali seus
ovos. Admita também que
•

metade das crias serão machos, e a outra metade, fêmeas;

•

as crias se reproduzirão no mesmo local e na mesma proporção de sua mãe.

Nessas condições e de acordo com o texto, tem-se que a quantidade máxima de fêmeas do
Aedes aegypti, infectadas nesse reservatório, na 4ª geração, é igual a
01) 16000
02) 28000
03) 32000
04) 56000
05) 64000
QUESTÃO

45

Visando ampliar sua atuação no mercado, uma clínica realizou, em 2018, uma pesquisa
sobre o histórico de cirurgias plásticas de seus pacientes.
Após a coleta e tabulação dos dados, observou-se que 29% dos pacientes haviam feito
cirurgia plástica reparadora com a finalidade de corrigir algum problema congênito, que se
manifesta desde ou antes do nascimento, 54 pacientes fizeram somente cirurgia plástica
para fins estéticos, 9% fizeram cirurgia plástica reparadora e estética e 44% nunca fizeram
qualquer tipo de cirurgia plástica.
Nessas condições, o número de pacientes dessa clínica que nunca fizeram qualquer tipo de
cirurgia plástica é igual a
01) 70
02) 76
03) 82
04) 88
05) 94
QUESTÃO

46

Para tratar de certo paciente, um hospital constituirá uma junta médica a partir dos médicos
plantonistas que lá trabalham. Sabe-se que se essa junta for composta por 4 médicos, o
hospital terá 126 opções de formação da junta.
Nessas condições, é correto afirmar que se essa junta for composta por apenas 3 desses
médicos, o número de opções, de formação dessa junta, que o hospital terá, será igual a
01) 76
02) 84
03) 90
04) 98
05) 112
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QUESTÃO

47
"Deus ajuda quem cedo madruga” e, dependendo do organismo do madrugador, a
intervenção divina se faz necessária. É entre as 6 horas e o meio-dia que ocorrem
50% dos piripaques no coração.
Durante a manhã, nosso sistema cardiovascular sofre uma sobrecarga
de cortisol e adrenalina. Apesar de nos deixarem mais dispostos, esses
hormônios aumentam a pressão arterial e aceleram a frequência cardíaca. “A
ação do cortisol e da adrenalina favorece a formação de placas de gordura nas
artérias”[...]
Já o dia de maior risco para o coração é a segunda-feira. A conclusão é de um
estudo da USP: de 173 mil internações por ataques do coração registradas
entre 1987 e 1996 em 17 hospitais, desproporcionais 20% foram no primeiro
dia útil da semana. “A chegada da segunda-feira funciona como um gatilho,
que desencadeia problemas cardíacos, como arritmias, anginas e tromboses.
Isso se deve ao estresse físico e emocional provocado pela transição de um
período de descanso e relaxamento para outro, de tensão e ansiedade"[...].
(DEUS ajuda..., 2019).

De acordo com o texto, a probabilidade de que uma das pessoas do grupo estudado pela
USP, tenha tido um ataque do coração entre as 6 horas e o meio-dia, e o mesmo não tenha
acontecido em um dia de segunda-feira, é de
01) 25%
02) 33%
03) 40%
04) 66%
05) 75%
QUESTÃO

48

A doação e alocação de órgãos é um processo trabalhoso e delicado que depende da confiança
da população no sistema e do comprometimento dos profissionais de saúde no diagnóstico de
morte encefálica. O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes e, para
consolidar essa conquista, é crucial a atuação do Ministério da Saúde, dos governos estaduais,
das entidades e profissionais de saúde em todo o processo de doação e transplantes.

De acordo com o gráfico, o número dos doadores efetivos no Brasil (em pmp) superou a
média do período de 2011 a 2018, apenas, em
01) 1 ano.
02) 2 anos.
03) 3 anos.
04) 4 anos.
05) 5 anos.
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QUESTÃO

49

Em um Laboratório de Química, uma das peças de decoração tem forma de um tetraedro
regular, representando um átomo de Carbono, cuja área total mede 4 3 u.a.
Com base nessa informação, pode-se concluir que a soma das medidas, em u.c., de todas
as arestas desse tetraedro, é
01) 9
02) 12
03) 16
04) 18
05) 24
QUESTÃO

50

P

Considere o ponto P representando o pito do pneu da bicicleta, que está parada.
Se um ciclista a colocar em movimento no plano, é correto afirmar que a trajetória descrita por P,
corresponderá, aproximadamente, a
01)
02)
03)
04)
05)

* * *
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Redação
INSTRUÇÕES:
·
Leia, com atenção, o tema proposto e elabore a sua Redação, contendo entre 20 (vinte) e 30 (trinta) linhas, mas
não ultrapasse os limites da Folha de Redação.
·
Escreva a sua Redação no espaço reservado ao rascunho.
·
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:
A medicina é uma profissão exercida com muito mais do que a vocação. Para ser médico, é preciso paixão e compaixão
por aquele que se encontra fragilizado. É preciso ser ético, humano e ter a inquietude em seu ser para melhorar as condições de
atendimento do paciente, não deixando que os obstáculos, as dificuldades e, sobretudo, o tempo enferrujem a alma.
										(SOUZA FILHO, Albino José de)

Proposta de Redação
Considere a mensagem em destaque como motivação e, a seguir, usando a norma-padrão da língua portuguesa, escreva um texto
dissertativo em que exponha suas ideias, de forma clara e persuasiva, sobre o seguinte tema:
Um homem sem constância não pode ser consolador nem médico.
(Confúcio)
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Rascunho da Redação
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