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QUESTÕES

de 1 a 8

TEXTO:

		 Acostumar com a paisagem significa não enxergar
mais os detalhes das coisas que vemos todos os dias,
dos ambientes em que vivemos o nosso dia a dia.
Como vemos sempre a mesma coisa, estamos sempre
5 naquele lugar, já não prestamos mais atenção às
coisas erradas, quebradas e sujas. Como estamos
sempre com as mesmas pessoas, elas se tornam
parte da paisagem e não damos mais a atenção
que deveríamos dar a elas. Passamos a não tratar
10 bem, com respeito e polidez, as pessoas com quem
convivemos diariamente. A verdade é que nos
acostumamos com aquela paisagem e ligamos nosso
piloto automático.
		
Vejo empresas com paredes sujas, cantos
15 quebrados, salas de espera mal arrumadas, banheiros
sujos e mal cuidados e até plantas secas em vasos
secos. Quando chamo a atenção, as pessoas da
empresa se surpreendem. Elas não enxergam mais
aquilo tudo. Elas se acostumaram com a paisagem.
20		
Conheço subordinados que perderam o respeito
em relação a seus chefes e chefes que perderam
o respeito em relação a seus subordinados. Esse
relacionamento diário fez com que ambos os lados não
prestassem mais atenção ao que falam, como falam,
25 como se comportam etc. O mesmo acontece com
velhos clientes e velhos fornecedores. Eles acabam
fazendo parte de nossa paisagem e aí não damos
mais a atenção que dávamos a eles e até acabamos
perdendo o respeito que deveríamos ter.
30		
Na vida pessoal é a mesma coisa. A nossa
esposa, o nosso marido, nossos filhos e até pais e
amigos começam a fazer parte de nossa paisagem
e não damos mais a atenção que deveríamos dar a
eles. Perdemos o respeito que se traduz em gentileza,
35 consideração, em ouvir com atenção e levar a sério
o que dizem.
		
Há até mesmo o risco de nossa imagem começar
a fazer parte da paisagem e não percebemos mais o
quanto estamos gordos, feios, mal vestidos e até com
40 falta de cuidados em nossa higiene pessoal. Aquela
imagem que vemos todos os dias no espelho acaba
fazendo parte da paisagem como se não pudesse ser
mudada.
MARINS, Luiz. Cuidado para não se acostumar com a paisagem. Revista
Gestão e Negócios. Disponível em: http://revistagestaoenegocios.
uol.com.br/gestao-mmotivacao/42/artigo256000-1.asp. Acesso em:
24 abril 2019.
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QUESTÃO

1

Segundo o articulista do texto, acostumar com a paisagem é
01) acomodar-se diante de contextos e práticas que, muitas
vezes, precisam ser revistos.
02) não ter opinião própria sobre os lugares, por onde se
transita, e sobre as pessoas com quem se relaciona.
03) não mais enxergar as coisas boas e importantes que
acontecem na vida das pessoas.
04) perder o hábito de ser gentil e solícito com pessoas que
não fazem parte de nosso cotidiano.
05) rejeitar incondicionalmente a crítica alheia em relação a
contextos que não dizem respeito ao outro.
QUESTÃO

2

É verdadeira a análise sobre o termo transcrito em
01) “Acostumar com a paisagem” (l. 1) – representação da
capacidade de ser indiferente ao que gera desconforto na
vida do indivíduo.
02) “ligamos nosso piloto automático.” (l. 12-13) –
comparação implícita que referenda a valorização cotidiana
de aspectos mecânicos em detrimento do humano.
03) “as pessoas da empresa se surpreendem.” (l. 17-18) –
constatação de que o indivíduo, ao se acostumar com sua
rotina, não mais identifica o que precisa ser mudado.
04) “Na vida pessoal é a mesma coisa.” (l. 30) – retificação
da crítica feita pelo articulista em relação às pessoas que
são indiferentes em seu ambiente de trabalho.
05) “Aquela imagem que vemos todos os dias no espelho”
(l. 40-41) – referência ao hábito de nunca estar satisfeito
com o que se vê.
QUESTÃO

3

Identifique a alternativa cujas expressões se equivalem
semanticamente no contexto em que estão inseridas
01) “enxergar” (l. 1) e “tratar” (l. 9).
02) “detalhes” (l. 2) e “cuidados” (l. 40).
03) “ambientes” (l. 3) e “paisagem” (l. 8).
04) “piloto automático” (l. 13) e “relacionamento diário” (l. 23).
05) “pessoas da empresa” (l. 17-18) e “subordinados” (l. 20).
QUESTÃO

4

Sobre os aspectos linguísticos que compõem o texto, é correto
afirmar:
01) A mudança do infinitivo impessoal “Acostumar” (l. 1) para o
infinitivo pessoal “acostumarmos” é aceita pela gramática
normativa, já que não há mudança de sentido, nem do
sujeito agente.
02) A oração “que nos acostumamos com aquela paisagem”
(l. 11-12) funciona como um predicativo do sujeito,
evidenciando uma constatação do articulista.
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03) Se o adjetivo “velhos” (l. 26), nas duas ocorrências, for
posposto aos substantivos a que estão vinculados, não
ocorrerá mudança de sentido.
04) A ausência do acento indicativo da crase em “a elas”
(l. 9) apresenta a mesma justificativa da expressão “a
atenção” (l. 28).
05) Os vocábulos “aí” (l. 27) e “até” (l. 28) são acentuados
pela mesma razão.
QUESTÃO

5

"Há até mesmo o risco de nossa imagem começar a fazer
parte da paisagem e não percebemos mais o quanto estamos
gordos, feios, mal vestidos e até com falta de cuidados em
nossa higiene pessoal." (l. 37-40)
A análise do fragmento destacado do texto está correta em
01) A forma verbal “Há” pode ser substituída por “existe” sem
mudança de estrutura sintática.
02) A palavra “mesmo”, em “até mesmo”, explicita uma
circunstância de certeza, afirmação.
03) A oração “de nossa imagem começar a fazer parte da
paisagem” funciona como complemento nominal.
04) O advérbio “mal”, em “mal vestidos”, intensifica o termo
“vestidos”.
05) A segunda ocorrência da palavra “até” no fragmento, em
“até com falta de cuidados”, apresenta ideia de limite.
QUESTÃO

6

Quanto ao uso dos tempos e modos verbais, é correto o que
se afirma em
01) O uso do presente em “vemos todos os dias” (l. 2)
caracteriza uma ação pontual.
02) A forma verbal “vivemos” (l. 3) apresenta um passado
concluído de uma prática descrita pelo articulista.
03) As formas verbais “convivemos” (l. 10) e “chamo” (l. 16)
apresentam tempos diversos no contexto em que estão
inseridas.
04) A forma verbal “dávamos” (l. 27) caracteriza-se como uma
ação em um passado não concluído.
05) A locução verbal “deveríamos ter” (l. 28) apresenta uma
ação em um futuro certo.
QUESTÃO

7

QUESTÃO

8

O fragmento que traz um conectivo com ideia de causa é o
01) “Como estamos sempre com as mesmas pessoas”
(l. 9-11)
02) “Passamos a não tratar bem, com respeito e polidez, as
pessoas com quem convivemos diariamente.” (l. 9-11)
03) “Quando chamo a atenção, as pessoas da empresa se
surpreendem.” (l. 17-18).
04) “Esse relacionamento diário fez com que ambos os lados
não prestassem mais atenção ao que falam, como falam,
como se comportam etc.” (l. 22-25).
05) “Eles acabam fazendo parte de nossa paisagem e aí não
damos mais a atenção que dávamos a eles” (l. 26-28).
QUESTÃO

9

Analise as afirmativas a seguir em relação aos estilos de época
na literatura brasileira e marque V para o que for verdadeiro e
F, para falso.
( ) A essência da temática barroca se encontra na grande
antítese entre a vida e a morte. Essa característica
explica a recorrência da comparação entre a duração do
esplendor da mulher e a beleza efêmera da rosa, presente,
por exemplo, no lirismo amoroso de Gregório de Matos.
( ) O grande mérito dos poetas arcádicos, maiores e
menores, foi o esforço de romper com a estética literária
do ocidente europeu, o que se reflete na predileção por
temas locais e técnicas mentais e artísticas inovadoras,
dando à literatura brasileira oitocentista um alcance
potencialmente universal.
( ) O Romantismo imprimiu profundas transformações na
poesia, no teatro e na ficção, mas também na história e
na crítica literária, que colaboraram ativamente com os
esforços da criação poética, teatral e da prosa ficcional.
( ) A poesia simbolista tem em comum com o parnasianismo
a forma precisa com que o artista descreve o mundo e
os sentimentos, pois ambos os movimentos revigoraram o
primado do objetivo na arte, ao passo que incorporam em
si o lirismo de base idealista e o rigor formal.
A alternativa em que todas as afirmativas estão corretas é
01) F V V F

No que diz respeito aos elementos coesivos que articulam as
ideias do texto, é correto afirmar:

02) F V F V

01) A expressão “naquele lugar” (l. 5) faz referência direta,
no contexto, à palavra “ambientes’ (l. 3).
02) O termo coesivo “Quando” (l. 16) introduz uma
circunstância de condição que será apresentada pelo
articulista posteriormente.
03) A expressão “aquilo tudo” (l. 18) resgata a enumeração
feita pelo articulista do que ele vê de errado nas empresas.
04) O pronome relativo “que” (l. 28) retoma o termo “respeito”
(l. 28) e funciona como sujeito da oração adjetiva.
05) A forma verbal “dizem” (l. 34) retoma, como sujeito, a
enumeração “nossa esposa, o nosso marido, nossos
filhos e até pais e amigos” (l. 29-30)

04) V F V F
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03) V V F F
05) V V V F
QUESTÃO

10

Sobre a prosa romântica no Brasil, é correto afirmar:
01) O ideário romântico encontrou ressonância nos intelectuais
do século 19, associado particularmente ao nacionalismo,
na medida em que essa característica romântica se
revelava útil e agradável a uma nação cuja independência
acabara de ser proclamada.
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02) Os escritores românticos, respondendo às exigências do
público-leitor, importaram da Europa tanto as temáticas
quanto os modelos narrativos.
03) Os romances deixam transparecer o posicionamento
político dos seus autores, defensores de ideais
republicanos e antimonarquistas.
04) O indianismo e o regionalismo são duas vertentes literárias
que nada têm em comum.
05) O romance urbano retrata a sociedade da época,
idealizando os aspectos positivos da vida urbana e dos
costumes burgueses.
QUESTÃO

11

Nem surgisse um olhar de piedade ou de amor
Nem houvesse uma branca mão que apaziguasse minha
fronte palpitante...
Eu estaria sempre como um círio queimando para o céu a
minha fatalidade
Sobre o cadáver ainda morno desse passado adolescente.
[...]
E o olhar estaria ansioso esperando
e a cabeça ao sabor da mágoa balançado
e o coração fugindo e o coração voltando
e os minutos passando e os minutos passando…
(Vinícius de Moraes, O olhar para trás)
Vinicius de Moraes foi um dos mais importantes poetas e
compositores brasileiros de todos os tempos. Para além de
seu papel como precursor da bossa nova, escreveu várias
poemas, entre eles O olhar para trás.

verdadeiro crescimento do país. Mas corremos atrás
de tanta conversa vã, não protegidos, mas embaixo
10 de peneiras com grandes furos, que só um cego ou
um grande tolo não vê.
		
A mais forte raiz de tantos dos nossos males
é a falta de informação e orientação, isto é, de
educação. E o melhor remédio é investir fortemente,
15 abundantemente, decididamente, em educação:
impossível repetir isso em demasia. Mas não vejo
isso como nossa prioridade.
Fosse o contrário, estaríamos atentos aos
nossos gastos e aquisições, mais interessados
20 num crescimento real e sensato do que em itens
desnecessários em tempos de crise. Isso não é subir
de classe social: é saracotear diante de uma perigosa
ladeira. Não tenho ilusão de que algo mude, mas
deixo aqui meu quase solitário (e antiquado) protesto.
LUFT, Lya. Degraus da ilusão. Revista Veja. Disponível em: http://
veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/lya-luft-vejo-multidoesconsumindo-estimuladas-a-consumir-como-se-isso-constituisseum-bem-em-si-e-promovesse-real-crescimento-do-pais-isso-nao-e-subir-de-classe-social/. Acesso em: 24 abril 2019.
QUESTÃO

12

De acordo com a articulista, a educação
01) deve estar a serviço das demandas contemporâneas que
valorizam o materialismo.

A figura de linguagem predominante nos versos em negrito é

02) acaba reiterando os valores hedonistas e imediatistas da
sociedade moderna.

01) A sinestesia, manifestada pela referência à interação dos
sentidos: visão e coração no momento de espera.

03) deve ser prioridade para que a sociedade ressignifique
seus valores consumistas.

02) O polissíndeto, caracterizado pela repetição da conjunção
coordenada aditiva e, para conotar já intensidade da
crescente sensação de ansiedade contraditória do ato de
esperar.

04) não resolverá o problema do consumo exagerado, se não
houver conscientização.

03) O paradoxo, expresso pela contradição das ações
manifestadas pelos verbos no gerúndio
04) A metáfora, expressa pela analogia entre o ato de esperar
e o ato de balançar.
05) Catacrese, ao atribuir nomes a algo que não possuem
um nome específico, fazendo referência a outras coisas e
objetos.
QUESTÕES

TEXTO:

de 12 a 14

		 Somos uma sociedade alçada na maré do
consumo compulsivo, interessada em “aproveitar a
vida”, seja o que isso for, e em adquirir mais e mais
coisas, mesmo que inúteis, quando deveríamos estar
5 cuidando, com muito afinco e seriedade, de melhores
escolas e universidades, tecnologia mais avançada,
transportes muito mais eficientes, saúde excelente, e
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05) é a principal arma para a mitigação das desigualdades
sociais e da exclusão social.
QUESTÃO

13

Sobre o texto, é correto afirmar:
01) O uso da primeira pessoa do plural, em “Somos” (l. 1)
invalida a crítica da articulista, já que ela acaba se
inserindo no que está avaliando.
02) A palavra “alçada” (l. 1) pode ser substituída por “limitada”,
sem prejuízo semântico, no contexto em que está inserida.
03) O conector “mas”, em “Mas corremos atrás de tanta
conversa vã” (l. 8-9), apresenta a mesma função
retórica do “mas”, em “Mas não vejo isso como nossa
prioridade.” (l. 16-17).
04) A estrutura “Fosse o contrário” (l. 18) apresenta a omissão
de um elemento coesivo com ideia de condição.
05) A marca formal “quase” (l. 24) é um modificador verbal que
evidencia uma circunstância de limite.
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QUESTÃO

14

O uso das aspas em “aproveitar a vida” (l. 2-3) tem como objetivo apresentar
01) uma ironia.
02) uma citação.
03) um jargão.
04) um discurso de outrem.
05) um termo descontextualizado.
QUESTÃO

15

QUINO. Disponível em: http://domacedo.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html. Acesso em: 14 maio 2019.

A relação entre os elementos verbais e não verbais na tira de Quino permite inferir que
01) o exemplo dado por muitos pais ratifica a veneração à tecnologia, ao individualismo e ao hedonismo, em detrimento da
valorização do próprio homem.
02) a educação na contemporaneidade está condicionada aos valores de uma sociedade competitiva e capitalista, que só valoriza
a fase da juventude.
03) os pais precisam estar atualizados em relação aos valores contemporâneos para que não se distanciem do contexto ideológico
em que seus filhos estão inseridos.
04) a vida moderna exige do indivíduo o conhecimento e o respeito aos aspectos que garantem a evolução da humanidade.
05) um mundo sustentável só será possível quando o indivíduo souber utilizar a tecnologia a serviço das gerações futuras.

* * *
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QUESTÕES

de 16 a 24

TEXTO:

Power napping is good for the I.Q.
		 Health professionals increasingly recognize the
importance of eight hours’ sleep a night. Scientists
now believe that sleep is the single most important
factor for general health, more important than diet or
5 exercise. Sleep is the only treatment that can claim to
restore, rejuvenate, and energize both the body and
the brain. The third of our lives that we spend asleep
has a profound effect on the two-thirds that we spend
awake – affecting our mood, memory, alertness, and
10 performance.
		
Studies show that people in the developed
world increasingly spend less time asleep and more
time at work or traveling to and from work. Dr. Karine
Spiegel, at the University of Chicago, has found that
15 the average length of sleep in developed nations has
declined from nine hours in 1910 to seven-and-a-half
hours today. However, we are biologically ill-equipped
to function on little sleep; and losing just one or two
hours’ sleep a night over a long period of time can
20 have a serious effect on someone’s health.
		
According to Canadian scientist Dr. Stanley
Coren, every hour of sleep lost in a night also causes
us to drop one I.Q. point the next day. In a week of
five- or six-hour nights, the average person’s I.Q. could
25 drop 15 points; thus, a normally intelligent person
starts to have a hard time functioning at all.
		
Most sleep experts agree that humans are
designed to sleep for at least eight hours, but this
should be in two stages: a long sleep at night and a
30 shorter nap in the afternoon. American companies are
paying attention to this and are reporting increased
levels of alertness in employees who “power nap” at
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some point during the afternoon, if only for 20 minutes.
The argument is that those who are not sleep-deprived
35 are much more efficient at work.
		
The test used to determine sleep deprivation is
called the Multiple Sleep Latency Test, or MSLT. In
an MSLT, an individual remains in a darkened, quiet
room during the day. According to the theory, the
40 more sleep-deprived the individual is, the less time it
takes that person to fall asleep. If it takes ten minutes
or longer to fall into a light sleep, the participant is
probably getting enough sleep; anything less shows
moderate sleep deprivation. However, the time of year
45 seems to affect how much sleep an individual requires.
People tend to sleep as long as 14 hours in the winter
and as little as six hours in summer, without ill effects.
RICHARDS, Jack; ECKSTUT-DIDIER, Samuela. Strategic reading
1: building effective reading skills. Cambridge, 2003. p 122.
QUESTÃO

16

According to the text,
01) people would be healthier if they could sleep during
two-thirds of their lives.
02) lack of sleep only affects the lives of people who do not
exercise properly.
03) healthy human beings can do without sleep for many
nights on end.
04) human beings spend about thirty percent of their lives
asleep.
05) sleep has a less important role in our lives than diet and
exercise.
QUESTÃO

17

Considering developed countries nowadays, some studies
show that people
01) can sleep more than they used to because of technological
improvements.
02) don’t really need as much sleep as in the past.
03) can afford to live on less and less sleep.
04) sleep about the same as in the past.
05) used to sleep more in the past.
QUESTÃO

18

In the expression “Power napping” (title), “Power” can be
associated with
01) energy.
02) lights.
03) control.
04) command.
05) intelligence.
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19

QUESTÃO

The only alternative containing a word whose definition on the
right is completely wrong is
01) “claim” (l. 5) — say that something is true or is a fact.
02) “mood” (l. 9) — way you feel at a particular time.
03) “performance” (l. 10) — the process of doing a job or
action.
04) “increasingly” (l. 12) — less and less.
05) “drop” (l. 23) — reduce, fall.
QUESTÃO

20

It’s correct to say that
01) “can” (l. 5) expresses obligation.
02) “lost” (l. 22) is in the Simple Past tense.
03) “thus” (l. 25) could be replaced by “therefore” without
changing its meaning.
04) “who” (l. 32) refers to “American companies” (l. 30).
05) “longer” (l. 42) is in the superlative degree.

04) determines if we get enough sleep by analyzing the
duration of our dreams.
05) is used to determine whether or not we’re having the
amount of sleep necessary for a healthy life.
QUESTÃO

24

According to the MSLT, you’re sleep-deprived if, during the test,
you
01) become restless because you’re unable to fall asleep.
02) take longer than 10 minutes to fall asleep.
03) stay asleep until someone wakes you up.
04) don’t take too long to fall asleep.
05) wake up in the middle of the test.
QUESTÕES

25 e 26

21

QUESTÃO

Most sleep experts say that
01) we shouldn’t sleep less than eight hours a day.
02) the afternoon nap shouldn’t last longer than 20 minutes.
03) we should take eight uninterrupted hours of sleep every
night.
04) most American companies don’t let their employees take a
short nap at work.
05) it doesn’t matter the amount of sleep we get as long as it is
divided into two stages.
QUESTÃO

22

THE USA today. Folha de S. Paulo. São Paulo, s.d.
Caderno 1, p. 16.
QUESTÃO

25

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

According to the cartoon, it’s correct to say that the

It can be inferred from the text that

01) woman asked the man to access the Internet.

( ) The amount of sleep people get affects their brain function.

02) man couldn’t get connected to the Internet.

( ) Sleep is the best way for people to recharge their batteries.

03) man hasn’t spent enough time on line.

( ) Humans are mentally and physically prepared to deal with
lack of sleep.

04) woman is angry because her husband doesn’t want her to
access the Internet.

( ) People should sleep before they take intelligent tests.

05) woman suggested that her husband stopped surfing the
Net.

According to the text, the correct sequence, from top to
bottom, is
01) F F T F
02) T T F T

QUESTÃO

26

Considering the illustration, the question that can be answered
affirmatively is
01) Is the mouse on the left?

03) F T F T

02) Is the man wearing a coat?

04) T F T F

03) Is the woman behind the computer?

05) T F F T

04) Did the woman put both hands on her husband’s back?

QUESTÃO

23

05) Do both the man and the woman wear glasses?

The MSLT
01) hasn’t been approved by most sleep experts.

* * *

02) has to be done at any time in the evening.
03) shows that people need 8 hours’ sleep a night at any time
of the year.
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MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO | Questões de 27 a 38
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas

QUESTÃO

27

Se hoje as idades de dois médicos, recém contratados em um hospital na cidade de Itaperuna,
estão entre si como 2 está para 3 e, há cinco anos passados, elas estavam entre si como 3 está
para 5, então, daqui a 7 anos, a soma das idades será
01) 54 anos.					

		

02) 57 anos.
03) 64 anos. 			
04) 67 anos.
05) 74 anos.
QUESTÃO

28

Duas fábricas, A e B, produzem, nas mesmas condições, um mesmo equipamento. Em agosto de
2018, A produziu 1100 unidades e B, 2000 unidades. A partir de setembro desse mesmo ano, A e
B aumentaram, respectivamente, a produção em 100 e 50 unidades, a cada mês.
Nessas condições, pode-se afirmar que a produção das duas empresas se igualará em
01) dezembro de 2019.
02) fevereiro de 2020.			
03) maio de 2021.
04) agosto de 2022.
05) outubro de 2023.
QUESTÃO

29

Sendo x1 e x2 as raízes da equação 3x2 + kx + 2 = 0, em que k∈R e supondo-se que x1 + x1 = 7,
2
1
então k é igual a
01) −14							
02) – 7
2
03)

7
			
2

04) 7
05) 14
QUESTÃO

30

Sendo f: R → B a função tal que f(x + 1) = x2 − 2x + 1, pode-se afirmar:
01) O eixo de simetria do gráfico de f é a reta x = 4.
02) O gráfico da função y = −1 − f(x) intercepta o eixo OX.
03) O gráfico da função y=f(IxI) intercepta o eixo OX em quatro pontos.
04) O valor mínimo da função é f(0).
05) Se B = [0, +∞[, então f é sobrejetora.
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QUESTÃO

31

O conjunto-solução da inequação

2x
, x∈R, x ≠ 1 é
x–1

01) ]−∞, −1[ ∪ [1, +∞[				
02) ]−∞, −1] ∪ ]1, +∞[				
03) ]−∞, 0[ ∪ ]1, +∞[
04) [−1, +∞[ − {1}
05) ]−∞, −1]
QUESTÃO

32

Com base no estudo das funções logarítmicas e exponenciais, pode‑se afirmar:
01) A lei que define a inversa da função f(x) = 1 + 10x é f –1(x) = log(x – 1).
02) Existe um número inteiro que é solução da inequação 22x + 5.2x < −4.
03) log0,1(0,001)10= −30.
04) O domínio da função f(x) = log(2x + 1) é

.

05) Os gráficos das funções f(x) = 2–x e g(x) = log2x se interceptam em dois pontos.
QUESTÃO

33

O gráfico da função definida por f(x) = log2

2
é
x+1

y

y

01)

			04)
–1

0

1

–1 0

x

2

x

y

y

02)

			05)
–1

0

x

–1

0

x

y

03)
0

2

x
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QUESTÃO

34

Um otoscópio importado que custa R$2400,00 à vista poderá ser comprado com uma entrada de
R$600,00 e o restante, em 30 dias, com um acréscimo de 10%.
Nessas condições, o preço final do otoscópio será de
01) R$3000,00					

04) R$2540,00

02) R$2640,00					

05) R$2480,00

03) R$2580,00
QUESTÃO

35

Um médico, no mês de janeiro, teve reajuste salarial de 80% sobre o salário de dezembro; em
fevereiro, obteve outro reajuste correspondente a 12% sobre o salário de janeiro.
O índice de reajuste obtido, em fevereiro, sobre o salário de dezembro corresponde a
01) 9,29%					

04) 101,6%

02) 10,16%					

05) 1016%

		

03) 92%
QUESTÃO

36

Se z1 = 1 + i e z2 é o simétrico de z1 em relação ao eixo OX, então | iz1 z2 | é igual a
01) 1									
02)

2

03) 2				
04) 2 2
05) 3 2
QUESTÃO

37

Em uma pirâmide regular de base quadrada, a área dessa base mede a2 u.a. e a sua altura é
igual ao dobro da medida da aresta da base.
Nessas condições, a área lateral dessa pirâmide mede, em u.a.,
01) 2 5 a2
02) 4 6 a2
03)

13 a2

04)

15 a2

05)

17 a2

QUESTÃO

38

z
Sendo z1 = 1 + i e z2 = i, a forma trigonométrica de z1 é
2
01)

2 cos 3p + isen 3p
4
4

02)

2 cos

03)

2 cos 7p + isen 7p
4
4

04)

2 cos 5p + isen 5p
2
4
4

05)

2 cos 3p + isen 3p
2
4
4

5p
5p
+ isen
4
4
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- PROCESSO SELETIVO 2019.2
CIÊNCIAS HUMANAS | Questões de 39 a 50
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas
QUESTÃO

39

O século XIX testemunha a consolidação do liberalismo e do desenvolvimento econômico capitalista. A burguesia triunfa, liderando
camponeses e operários.
Na área das relações internacionais, é correto afirmar:
01) O imperialismo europeu impôs seu controle político e econômico na maioria dos países da América Central e do Sul.
02) O processo de globalização econômica se intensificou, aumentando a oferta de emprego e a formação de grandes
conglomerados industriais.
03) A Inglaterra, visando garantir a expansão de seus mercados consumidores, passou a defender o princípio da não intervenção
nos movimentos de independência na África e na Ásia.
04) Os norte-americanos, através da Doutrina Monroe, expandiram as suas relações comerciais na Europa.
05) O crescimento econômico dos Estados Unidos provocou o aumento das relações comerciais com os países da América
Latina independente.
QUESTÃO

40

No período entre a Primeira Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial, Mussolini ascende ao poder na Itália, estabelecendo o
regime fascista, e Hitler controla o poder político na Alemanha, acelerando a corrida armamentista, que irá desembocar em um novo
conflito mundial.
Em relação a esse período, é correto afirmar:
01) A União Soviética, sendo um país socialista, recusou-se a se aliar aos Estados Unidos, centro do capitalismo mundial.
02) A política militarista desenvolvida por Hitler contribuiu para o agravamento da crise do desemprego na Alemanha.
03) A crise de 1929, ocorrida nos Estados Unidos, foi o fator responsável pela participação tardia desse país na Segunda Guerra
Mundial.
04) A política de apaziguamento concebida pelos países de regime democrático permitiu a expansão da política imperialista
soviética, no período entre guerras, quando a URSS passa a dominar toda a Europa Oriental.
05) A ascensão de Hitler ao poder na Alemanha foi possível, entre outros fatores, graças ao apoio do grande capital alemão.
QUESTÃO

41
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Com base nos sistemas de projeção, nos conhecimentos sobre
coordenadas geográficas e na linguagem dos mapas, pode-se
concluir:

QUESTÃO

44
A revolução técnico-científica está provocando
grandes mudanças no dia a dia dos trabalhadores
e das empresas na medida em que se alteram
significativamente os processos produtivos.
(MOREIRA; SENE, 2002, p. 285).

01) A utilização das cotas de altitude nos mapas físicos é
muito frequente, por expressarem as formas do modelado.
02) Os mapas construídos na projeção cilíndrica não registram
grandes deformações, especialmente nas regiões de altas
latitudes.
03) As isóbaras, nas representações cartográficas em grande
escala, são linhas que unem os pontos de igual valor de
população.
04) O sistema de coordenadas da Terra é composto de dois
componentes com características semelhantes, que se
baseiam na translação da Terra.
05) O sistema de projeção cônica é muito empregado para
representar regiões com extensão continental ou, com
exatidão, pequenas áreas situadas muito próximas à linha
de tangência do cone.
QUESTÃO

42

Em relação ao estudo dos fusos horários e sua distribuição
espacial no globo, pode-se afirmar:
01) Duas
cidades,
antípodas
entre
si,
possuem
aproximadamente seis horas de diferença de fuso horário.

Sobre o processo de industrialização mundial, é correto afirmar:
01) As indústrias surgiram apoiadas nas indústrias de bens de
consumo duráveis e não duráveis.
02) A crise de 1929 fortaleceu o modelo de produção em
massa, atingindo apenas os produtos agrícolas.
03) Os trabalhadores, no modelo de produção fordista, se
tornaram ultraqualificados, devido à complexidade do
novo modelo de produção.
04) O fordismo se distinguia do taylorismo, pois Ford
reconhecia que a produção em massa exigia consumo em
massa e propunha produtos mais baratos e salários mais
altos.
05) As ideias de Taylor consistiam basicamente em controlar
os tempos e os movimentos dos trabalhadores com
o objetivo de permitir uma maior independência dos
operários.
QUESTÃO

45

02) A hora, no fuso horário antípoda ao de Greenwich,
não varia no seu interior, o que altera são as datas do
calendário.

É comum usarmos as expressões anarquismo
e anarquia como significado de confusão,
bagunça, desordem, baderna. Não é esse
o sentido de anarquia nos termos políticofilosóficos. Na sua origem grega, anarquia
significa ausência de poder.
No plano político, o anarquismo considerava o
poder — o domínio de um homem sobre outro
— um grande mal. Defendia a existência de
uma sociedade sem governo, que funcionasse
pela cooperação e solidariedade entre as
pessoas. (Cotrim, p. 250)

03) O Brasil possui quatro fusos horários, porém, com a
implantação do horário de verão, o país passa a ter cinco
fusos diferentes.
04) Os relógios de uma aeronave que voa numa longitude
constante, no sentido leste para oeste, sofrem, no final do
trajeto, um avanço na marca do tempo.
05) O meridiano de Greenwich representa, no traçado dos
fusos horários, o marco inicial de referência para contagem
de 0o a 30o, correspondentes a cada fuso.
QUESTÃO

43

A chamada “crise do petróleo”, ocorrida a partir de 1973,
aumentou o clima de tensão no Oriente Médio. Uma das causas
do aumento do preço do barril de petróleo, nesse período, foi
01) a tentativa liderada pela ONU de criar uma força
multinacional militar para ocupar o Estado de Israel e o
Estado Palestino, inviabilizando qualquer acordo de paz.
02) o apoio militar dado pelos países do Terceiro Mundo para a
formação de um Estado palestino em áreas pertencentes
ao Estado de Israel.
03) a realização da Conferência de Bandung, na Indonésia,
onde ficou definido o direito de não envolvimento dos
países participantes no conflito árabe-israelense.
04) uma reação dos povos árabes contra o apoio dado a Israel
pelos EUA e por potências capitalistas e a omissão da
ONU em relação à política expansionista israelense.
05) a adoção, por parte dos Estados Unidos e da União
Soviética, de uma política de partilha do Oriente Médio
entre as duas potências, visando pôr fim aos conflitos na
região.
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As concepções anarquistas, como definidas no texto,
01) defendiam os mesmos postulados da ideologia contida no
Manifesto comunista de 1848.
02) preponderavam na América Latina, devido ao apoio dos
governos populistas.
03) fizeram-se presentes nos movimentos e greves operárias
brasileiras, nas primeiras décadas do século passado.
04) concentravam-se na Região Norte do país, devido à
imigração procedente da Itália.
05) contribuíram para a convivência pacífica entre o operariado
e o Estado brasileiro ao longo da Era Vargas.
QUESTÃO

46

A partir dos conhecimentos sobre o ambiente atmosférico, os
grandes domínios climáticos e os climas do Brasil, é correto
afirmar:
01) As brisas, durante o dia, sopram da terra para o mar e, à
noite, do mar para a terra.
02) O clima dominante na região Centro-Oeste é do tipo
tropical úmido, com chuvas bem distribuídas durante o
ano.
Ciências Humanas | 11

03) As chuvas convectivas são as mais comuns na faixa
equatorial e resultam da evaporação, seguida da
condensação e da precipitação.

QUESTÃO

49

04) O clima equatorial possui temperaturas elevadas durante
a maior parte do ano, com exceção do inverno, quando
as médias térmicas são inferiores a 20oC e sua amplitude
térmica é alta.
05) A quantidade de ar, à medida que a altitude aumenta,
é maior do que aquela ao nível do mar, e a energia
liberada pelo atrito com o ar, por ser intensa, faz baixar as
temperaturas.
QUESTÃO

47

As disputas ideológicas e unilaterais travadas entre os Estados
Unidos e a União Soviética, em busca de áreas de influência
iniciadas logo após a II Guerra Mundial,

Com base na análise da charge e nos conhecimentos sobre
produção agrícola, pode-se concluir:

01) mantêm-se até os dias atuais fortalecidas pelo apoio da
CEI — Comunidade dos Estados Independentes.

01) As elevadas taxas de crescimento vegetativo mundial são a
principal causa da fome endêmica que ocorre no Planeta.

02) perduraram até o final da década de 1980, quando foi
decretado o fim da Guerra Fria.
03) asseguraram a instalação do socialismo no Afeganistão,
até o momento atual, sob a interferência da União
Soviética.
04) garantiram a dominação do comércio mediterrâneo pelos
muçulmanos estabelecidos na África do Norte.
05) consolidaram, no mundo atual, a dominância da ideologia
socialista como um antídoto às desigualdades sociais.
QUESTÃO

48
O avanço da natalidade, recuo da mortalidade:
o resultado foi a aceleração do crescimento
natural da população na maioria dos países
europeus em processo de industrialização.
Em 1750, a população do continente europeu
era de aproximadamente 140 milhões; em
1840, o continente já contava com 270 milhões
habitantes. (MAGNOLI; ARAÚJO, s.d, p. 460).

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre população,
é correto afirmar:
01) A China é o país que ainda usa uma forma radical de
controle da natalidade.
02) O baixo crescimento da população japonesa é creditado à
política de um filho só.
03) A queda da mortalidade da população mundial só ocorreu
na Europa porque o IDH da população é 1.
04) A teoria de Malthus estava correta quando previa uma
explosão demográfica que colocaria em risco a oferta de
alimentos.
05) Malthus era favorável a um forte controle da natalidade,
utilizando, inclusive, métodos artificiais, aplicados nos
países subdesenvolvidos.
UNIG - Processo Seletivo 2019.2 - Medicina - Itaperuna - 26145

02) O aumento, nos últimos 50 anos, de novas áreas agrícolas
ampliou a produção de alimentos, mas confirmou a teoria
de Malthus, já que não existem mais áreas agricultáveis
disponíveis.
03) A expansão capitalista no campo possibilitou que
todos os países produtores de alimentos do mundo
subdesenvolvido obtivessem os mesmos resultados e a
mesma produtividade.
04) A política agrícola adotada nos países desenvolvidos visa
garantir a permanência do agricultor no campo e assegurar
seu poder de compra, devido a medidas protecionistas e a
subsídios governamentais.
05) A ação do Estado como agente regulador dos preços, nos
países emergentes, possibilita que o pequeno e o médio
produtor possam competir no mercado interno.
QUESTÃO

50

Nos melhores postos da sociedade estão os brancos. Os
negros estão nos piores e são, muitas vezes, ligados a crimes.
		

(Tragtenberg. In: Folha de S. Paulo, p. A3)

A partir da mensagem contida na frase apresentada e
dos conhecimentos sobre a situação socioeconômica dos
afrodescendentes, no Brasil, pode-se afirmar:
01) O problema racial reside na má distribuição de renda, visto
que, no Brasil, há uma verdadeira democracia racial.
02) A urbanização crescente permitiu a criação de guetos raciais,
colocando o negro na condição de inferior ao branco.
03) A impossibilidade de acesso dos afrodescendentes às
universidades acirrou as diferenças entre negros e brancos
na sociedade, permitindo o aparecimento de sentimentos
racistas.
04) O racismo é um sentimento verificado exclusivamente
no Nordeste, pois, nas outras regiões, predomina uma
população branca.
05) O problema da segregação racial no Brasil decorre, dentre
outros fatores, da política socioeconômica adotada no
País, no Período Colonial.
Ciências Humanas | 12

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

02) estão livres de substâncias que formam ligação de
hidrogênio.

51

03) são isentos de cátions representados pela configuração
eletrônica 1s22s22p63s23p6.
04) incluem catalisadores A, B, C e D, capazes de aumentar a
energia de ativação das reações orgânicas.
05) ajudam a manter os sentidos aguçados por meio de
substâncias formadas em reações de condensação.
QUESTÃO

53

Analise as informações a seguir.
O pássaro da figura pousa em um fio de alta tensão sem ser
eletrocutado, tocando apenas um fio, em dois pontos muito
próximos.

I.

O vetor da febre amarela silvestre é o mosquito
Haemagogus sp, inseto de habitat exclusivamente
silvestre, mantendo-se o ciclo natural do vírus dentro do
ambiente silvestre em que vivem animais reservatórios,
como macacos, roedores e morcegos.

II.

O mosquito Aedes aegypti é um inseto adaptado à vida
urbana e é o transmissor urbano da febre amarela e
também da dengue.

Esse fato ocorre porque
01) o corpo do pássaro tem alta resistência elétrica.
02) o corpo do pássaro tem baixa resistência elétrica.
03) a diferença de potencial entre os pés do pássaro é muito
alta.
04) a diferença de potencial entre os pés do pássaro é muito
baixa.
05) a resistividade do material dos fios da rede elétrica é muito
alta.
QUESTÃO

52

Com base nos dados, é possível afirmar:
01) A organização mais poluída das cidades torna mais difícil a
erradicação de Aedes aegypti do que de Hemagogus sp.
02) Aedes aegypti e Hemagogus sp, transmitindo o vírus da
febre amarela, ocupam o mesmo nicho ecológico.
03) O surgimento de uma epidemia de febre amarela
transmitida por Aedes aegypti fica condicionada a uma
fonte humana urbana que circunstancialmente contamine
o mosquito.
04) A vacinação de uma população urbana contra a dengue,
pela introdução de anticorpos específicos nos indivíduos,
é um procedimento protetor que pode erradicar a doença
da cidade.
05) Haemagogus e Aedes, transmitindo o mesmo vírus, são
identificados como de um mesmo gênero.

Encontro de gula e luxúria
Moluscos seduzem pelo sabor exótico e pelas
propriedades “estimulantes”.
OSTRAS.
“Para começar, elas são ricas em proteínas, que
ajudam a manter os sentidos aguçados, e em
zinco, que contribui para melhorar a produção de
sêmen. Além disso, têm baixo teor de gordura (...).
Outra vantagem dos moluscos é que eles são
ricos em vários outros minerais, além do zinco
(iodo, fósforo, cálcio, magnésio, ferro, manganês
e cobre, por exemplo) e nas vitaminas A, B, C e D.”
(Lima. In: A Tarde, s.d, p. 6).
As informações do texto, analisadas do ponto de vista dos
conhecimentos da Química, possibilitam afirmar que os
moluscos
01) são ricos em macromoléculas de caráter acentuadamente
básico.
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QUESTÃO

54

É comum a superfície de um lago funcionar como um espelho,
produzindo imagens do céu e de árvores à sua volta.
Com base nessa informação, pode-se concluir que isso
acontece porque a superfície do lago
01) reflete regularmente a luz incidente, produzindo imagens
virtuais.
02) absorve totalmente a luz solar que foi refratada pela
atmosfera.
03) equivale a um prisma de vidro, promovendo a dispersão
da luz branca.
04) assemelha-se a uma lente biconvexa, acentuando a
refração luminosa.
05) comporta-se como uma câmara escura de orifício,
produzindo imagens invertidas.
Ciências Natureza | 13

QUESTÃO

55

05) A colocação de filtros no interior da tubulação, antes da
entrada de combustível, é uma forma de separar o gelo e
desobstruir a passagem de combustível.
QUESTÃO

58

Seca do Nordeste

O gráfico mostra a temperatura, θ, de uma amostra de
substância pura de 10g de massa, inicialmente no estado
líquido, em função da quantidade de calor absorvida por ela.
A partir dessas informações, é correto afirmar:
01) O ponto de ebulição da substância é superior a 80oC.
02) A temperatura da amostra aumenta durante a ebulição.
03) O calor latente de vaporização da substância é igual a
30cal/g.
04) O calor específico da substância, no estado líquido, é igual
a 30cal/goC.
05) A temperatura da amostra voltará a 30oC, caso ela libere,
após a ebulição, 300cal para o ambiente.
QUESTÃO

56

A herdabilidade do tipo sanguíneo no sistema ABO é controlada
por um sistema de três alelos — os alelos IA, IB e i. Considerando
as relações de dominância entre esses alelos, a diversidade de
tipos sanguíneos no sistema ABO é condicionada à
01) diversidade das aglutininas produzidas.
02) síntese de antígenos específicos para cada grupo
sanguíneo.
03) possibilidade de se estabelecerem seis genótipos.
04) expressão de quatro fenótipos dominantes.
05) ausência de alelo recessivo.
QUESTÃO

57

As causas de alguns acidentes aéreos, que motivaram a queda
de aeronaves nos voos internacionais, a grandes altitudes,
foram eliminadas e corrigidas. A zero graus Celsius e a 1,0atm,
a água, existente no querosene, congela e se separa do
combustível, causando obstrução na entrada do motor, o que
produzia a queda de aeronaves.

(Oh,sol ...)
Sol escaldante,terra poeirenta
Dias e dias,meses e meses sem chover
E o pobre lavrador com a ferramenta agude
Dá forte no solo duro
Em cada pancada parece gemer
hum...hum..hummm
Geme a terra de dor
ôôôô...
Não adianta meu lamento meu senhor
ôôôô...
E a chuva não vem
O chão continua seco e poeirento
No auge do desespero
Uns se revoltam contra Deus
Outros rezam com fervor:
- "Nosso gado está sedento meu senhor
Nos livrai dessa desgraça!"
O céu escurece, as nuvens parecem
Grandes rolos de fumaça
Chove no coração do Brasil
E o lavrador, retira o seu chapéu
E olhando o firmamento
Suas lágrimas se unem
Com as dádivas do céu
O gado muge de alegria
Parece entoar uma linda melodia
ôôôôôô...

(FAGNER)

A letra da canção, retrata a determinação e a resistência
entremeadas ao sofrimento e a esperança, características
marcantes do povo nordestino.
Do ponto de vista da Química, as consequências do fenômeno
da seca retratadas estão corretamente associadas
01) à escassez de chuva motivada pela alta umidade relativa
do ar, próxima de 90%, no Nordeste.

Uma análise dessas informações permite corretamente
concluir:

02) às alterações na quantidade de água no ciclo de água da
natureza em razão do aquecimento global.

01) A fusão fracionada é a melhor forma de separar água do
querosene de aviões.

03) ao agravamento histórico das interferências antrópicas
nos biomas da região, sem levar em consideração os
requisitos de sustentabilidade.

02) A presença de água dificulta a combustão desse
querosene, o que causa a queda de aeronaves.
03) A água existente no querosene de aviões, antes do
congelamento, forma um sistema heterogêneo no qual
essa substância funciona como solvente.
04) O pré-aquecimento do combustível acima de 0oC, antes
de entrar no motor, é solução adequada para eliminar o
acúmulo de gelo.
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04) à implementação de construções de um número muito
grande de cisternas cujo consumo crescente de água
impede o aumento de volume nos lençóis freáticos da
Região Nordeste.
05) à distribuição irregular de chuvas no agreste nordestino
em razão de desperdício de água pela irrigação no cultivo
de soja e de frutíferas.
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QUESTÃO

59
Charles Darwin contribuiu com muitos dos conceitos sobre os quais se apoia o paradigma da biologia moderna.
Alguns permaneceram controversos por um longo período e ainda sofrem oposição de certos evolucionistas.
Um entendimento completo da autonomia da biologia, portanto, não é possível sem uma análise do darwinismo.
Com efeito, a biologia moderna é, em larga medida, conceitualmente darwiniana. (MAYR, 2013).

A revolução darwiniana influenciou decisivamente em uma nova compreensão da biologia, dentre outros motivos, porque
01) mostrou a importância do DNA como molécula responsável pela hereditariedade presente nos seres vivos.
02) reconheceu uma historicidade nas ciências biológicas ao considerar a importância do processo evolutivo, através da ação da
seleção natural, nas modificações dos seres vivos ao longo do tempo.
03) identificou a importância do ambiente como um decisivo fator evolutivo através dos clássicos experimentos com as ervilhas-de-cheiro.
04) revelou a existência da seleção natural que produz modificações nos seres vivos para que se tornem mais aptos ao ambiente em que vivem.
05) utilizou conceitos deterministas para explicar a preservação dos organismos mais fortes em detrimentos daqueles que, por
mutação, nasceram menos aptos à sobrevivência.
QUESTÃO

60

Os “Cinco Erres” constituem ações práticas que devem ser estimuladas e exercitadas como trilhas no caminho para a
sustentabilidade, reduzindo o impacto sobre o Planeta que será legado às próximas gerações.
REPENSAR

RECUSAR

REDUZIR

REUTILIZAR

RECICLAR

Entre as atividades descritas nas alternativas, uma ação associada aos “Cinco Erres” está corretamente expressa em
01) Descartar lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias de celular em postos de coleta é recusar o consumo desnecessário.
02) Criar objetos artesanais com garrafas PET, potinhos de iogurte e tampinhas plásticas traduz o reciclar como exercício da
reflexão sobre o desperdício.
03) Evitar a impressão de textos e adotar a prática do refil representam novas maneiras de reutilização de produtos.
04) Eliminar a utilização excessiva de sacos plásticos, priorizando o uso de sacolas de pano, é uma forma de coleta seletiva.
05) Transformar resíduos descartados em matéria-prima para formar novos produtos constitui processo de reciclagem.
QUESTÃO

61

Uma série de iniciativas aponta para investimentos em novas tecnologias de transformação de resíduos, de modo que sejam
criados novos produtos com grande valor de mercado e aplicação nobre. O papel de plástico, produzido pela maior processadora de
polipropileno da América Latina, é 100% feito com material reciclável, como aparas plásticas de filmes para embalagem de alimentos.
Não rasga, não molha, não desbota e absorve 20% menos tinta na impressão.
A concepção de novas tecnologias de transformação de resíduos, como a de desenvolvimento do papel de plástico, aponta para
01) a sustentabilidade do processo de aproveitamento de resíduos de polipropileno, porque diminui o envio desse material aos
aterros e aos lixões.
02) a formação de ligação de hidrogênio da água com as cadeias carbônicas de polipropileno, o que aumenta a durabilidade do material.
03) a reciclagem por tempo indeterminado do papel de plástico, mais resistente que o de polpa de madeira.
04) o desbotamento como forma de oxidação completa de cadeias de polipropileno do papel de plástico.
05) a redução da exploração de recursos materiais de origem fóssil não renovável, como o petróleo.
QUESTÃO

62
As células normais apresentam uma regulação muito precisa do seu crescimento. Durante o desenvolvimento,
os órgãos aumentam até o seu tamanho adequado e então param de crescer. Às vezes, algumas células
escapam desse processo regulatório e passam a crescer e a se dividir descontroladamente. A passagem para
esse crescimento desregulado chama-se neoplasia e o conjunto de células resultantes, que não segue a taxa
normal de divisão celular do tecido originário, nem possui função determinada, é denominado neoplasma ou
tumor. (BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, s.d, p. 278).

Considerando-se os conhecimentos atualizados a respeito do controle do ciclo celular e do desenvolvimento de células neoplásicas,
é correto afirmar que
01) o câncer se caracteriza pela perda do controle de divisão especificamente em células de pouca diferenciação celular ou de
grande poder mitótico.
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02) em condições normais, a entrada da célula na etapa S da
interfase se dá sob controle gênico e sinaliza a “tendência”
desta célula em realizar divisão celular após o período G2.
03) fatores ambientais interferem na capacidade da célula
de controlar sua divisão celular, ao impedir que ocorra
duplicação do material genético durante o período de
interfase em células neoplásicas.

A respeito desse tema, é correto afirmar:
01) Os organismos transgênicos representam a capacidade
do ser humano de mesclar características genéticas de
espécies distintas em um só indivíduo, gerando produtos
que podem ser utilizados para melhorar a qualidade de
vida das pessoas.

04) as células que passam pelo processo de neoplasia
ampliam a sua capacidade funcional como consequência
do aumento do volume tecidual.

02) A insulina de origem transgênica utilizada com sucesso
nos pacientes diabéticos é produzida por bactérias que
apresentam um gene modificado de origem suína.

05) o tumor é considerado benigno quando, através da
metástase, limita a sua ocorrência apenas às células de
um mesmo tecido existente no organismo.

03) Os alimentos transgênicos se caracterizam por
apresentarem invariavelmente um valor nutricional maior
do que se comparado ao alimento original correspondente.

QUESTÕES

63 e 64
Pacientes diabéticos podem controlar sua
doença seguindo consistentemente a dieta
prescrita, tomando medicação como ordenado,
comendo em horários regulares e seguindo um
programa regular de exercícios. [...]
A chegada do medidor de bolso de teste
de glicose no sangue permitiu ao paciente
diabético realizar um controle mais rigoroso
da doença. As pessoas que tomam injeções
de insulina estão sujeitas a episódios de
hipoglicemia, ou seja, de taxa baixa de açúcar
no sangue. [...] A maioria da insulina em uso
atualmente é um tipo “humano” produzida por
bactérias por meio da engenharia genética.
(COHEN; WOOD, p. 216-7).

QUESTÃO

63

A partir das informações do texto e do conhecimento pertinente
ao quadro clínico de um paciente diabético, é correto afirmar:
01) Pacientes diabéticos apresentam um quadro clínico que
favorece a ocorrência de episódios hipoglicêmicos com
uma relativa frequência.
02) A insulina apresenta um poder hiperglicemiante, ao
favorecer a entrada de glicose nas células para serem
utilizadas nos processos biológicos de transformação de
energia.
03) A atividade física estimula um maior consumo glicêmico,
principalmente em células musculares, colaborando com
a manutenção de níveis considerados aceitáveis de
glicemia no corpo de indivíduos portadores de diabetes.
04) Os populares medidores de bolso testam a quantidade de
insulina presente no sangue, o que permite ter um controle
mais eficiente do diabetes.
05) Como o diabetes não possui cura, qualquer tratamento
realizado apresenta um efeito limitado na capacidade
desse tipo de paciente de manter a sua taxa glicêmica em
níveis considerados normais.
QUESTÃO

04) A terapia com células-tronco representa um avanço das
pesquisas médicas, ao induzir a regeneração de qualquer
tipo de órgão humano lesado com a aplicação de célulastronco retiradas do tecido mamário de ovelhas.
05) A clonagem terapêutica é considerada pelos pesquisadores
como uma técnica promissora, ao propor gerar cópias de
indivíduos humanos para serem utilizados na reposição
de tecidos e órgãos dos indivíduos originais.
QUESTÃO

65

Existe um perigo iminente na possibilidade de o Brasil se
tornar, em um curto período de tempo, “um paraíso pronto
a ser desbravado pela humanidade”, em relação à sua
biodiversidade.
Um dos cuidados que deve ser considerado essencial na
utilização sustentável desses recursos é
01) a proibição de qualquer tipo de pesquisa científica que
pudesse desvendar alguma propriedade medicamentosa
de princípio ativo natural na busca da preservação total
desses recursos.
02) a criação de uma reserva natural da humanidade em
toda a região da Amazônia, expulsando da região todos
aqueles que se utilizam de seus recursos.
03) a criação de leis que delimitem o uso dos recursos naturais
brasileiros apenas para uso não comercial.
04) a ampla utilização dos recursos existentes nas florestas
brasileiras pelas multinacionais, contanto que garantam a
transferência de tecnologia externa para o desenvolvimento
do parque tecnológico nacional.
05) o uso controlado dos recursos naturais de uma forma
que possa agregar benefícios na qualidade de vida da
população e, ao mesmo tempo, que permita a sua plena
utilização pelas gerações futuras.

* * *

64

A engenharia genética está produzindo uma revolução na
capacidade médica de tratamento das mais diversas doenças
humanas.
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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 atualização profissional constante é importante em todas as áreas, contudo na área médica a evolução das tecnologias e
terapias acontecem de forma muito rápida. Assim, é ainda mais relevante acompanhar as novidades. Pensando nisso, o Sistema
da Educação Contínua a Distância (SECAD) lança um ciclo do Programa de Atualização em Medicina de Família e Comunidade
(PROMEF) com novos e interessantes assuntos da especialidade, abordados por autores renomados pela Sociedade Brasileira
de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC).
“A atualização em medicina é um tema tão relevante, que há um grande número de pesquisas científicas que buscam
analisar a evolução do conhecimento médico ao longo os anos. E essas pesquisas não deixam dúvidas de que, na ausência
de atividades rotineiras de atualização, a tendência é de que o conhecimento passe por processo de deterioração ao longo dos
anos”, afirma o secretário geral da SBMFC e um dos organizadores do PROMEF, Dr. Daniel Knupp.
(Disponível em https://www.secad.com.br/blog/medicina/20-novos-temas-de-medicina-de-familia-e-comunidade-para-sua-atualizaçaoprofissional. Acesso em 10 maio 2019

Proposta de Redação
Com base no texto em destaque, construa, na norma-padrão da Língua Portuguesa, um texto dissertativo em que você analise a
correlação que deve existir entre os avanços das tecnologias no campo da medicina e o exercício de humanização do médico em
relação aos seus pacientes.
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