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CADERNO DE PROVAS

Antes de iniciar as Provas, verifique IMEDIATAMENTE a sequência das páginas e das questões do seu Caderno de 
Provas. Se for identificado algum problema, informe-o ao Aplicador.

Este Caderno de Provas contém questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas cada uma, indicadas por 01, 02, 03, 04 
e 05, e uma Prova de Redação, de acordo com o especificado a seguir.

REDAÇÃO
- Recomenda-se utilizar o RASCUNHO para elaborar a sua Redação.
- Leia as instruções constantes neste Caderno de Provas.

FOLHAS DE RESPOSTAS

- Leia cuidadosamente cada questão e responda corretamente na Folha de Respostas respectiva.

- Use, exclusivamente, caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul para responder as suas provas, 
sem ultrapassar o espaço-limite destinado a cada questão.

- Confira os dados constantes de cada Folha de Respostas e assine-as no espaço reservado para tal fim.

- Existe APENAS UMA resposta correta para cada questão objetiva.

- É da sua inteira responsabilidade a marcação correta na Folha de Respostas.

- A Tabela Periódica dos Elementos — Anexo da Prova de Ciências da Natureza — encontra-se inserida neste Caderno.

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

Língua Estrangeira (Inglês) 

Matemática/Raciocínio Lógico

Ciências Humanas 

Ciências da Natureza

Redação

MARCAÇÃO CORRETA

Transcreva a frase abaixo para o espaço indicado na sua Folha de Respostas da Prova Objetiva, para posterior 
Exame Grafotécnico.

“  .”Tinha a dignidade de um mestre-sala

IDENTIFICAÇÃO DO CADERNO DE PROVAS

- Você terá 4 (quatro) horas para responder às Provas, sendo de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos o 

tempo mínimo de permanência em Sala de Prova.

- Você só poderá levar o Caderno de Provas após decorridas as 4 (quatro) horas.

- Ao concluir as provas, entregue ao Fiscal a Folha de Respostas e a Folha de Redação. A não devolução 

acarretará na eliminação do Processo Seletivo.

“  ”O Mestre-Sala dos Mares  - Aldir Blanc foi um compositor, cronista e médico carioca.
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | Questões de 1 a 11

 QUESTÕES de  1  a  9

Língua Portuguesa |

 PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2020.2

1QUESTÃO

2QUESTÃO

TEXTO:

  As batalhas talvez sejam as mais antigas 
atividades humanas. Por mais que saibamos ser uma  
atividade  atávica que a evolução não soube “limpar” 
de nossos instintos fica difícil imaginarmos que é 

5 “justa” a existência de tal instinto.
  É certo que foi necessário possuir o instinto 

guerreiro para que a espécie humana pudesse ter  
evoluído até nossos dias. Sem esse instinto, não 
teríamos lutado, muitas vezes de forma insana e 

10 aparentemente sem chances, contra predadores 
muito mais fortes do que nós. Mas tínhamos um 
grande aliado que os predadores não tinham — a 
inteligência emergente.

  O homem estava em constante “guerra” nos 
15 tempos primários da evolução. A verdade é que nós 

conseguimos desenvolver, pouco a pouco, uma 
tecnologia que nos protegeu dos predadores, nos    
protegeu das dificuldades naturais, de um modo geral. 
Tudo isso era necessário em uma época muito pouco 

20 propícia à manutenção de uma espécie tão fraca 
como a nossa, em um mundo tão árido de facilidades 
e de   proteção. O homem existe hoje, porque nossos 
antepassados lutaram. E lutaram muito. Pela comida 
e pela casa.

25  A grande e injusta ironia é que ainda fazemos 
isso: temos de  lutar pela  comida  e  pela casa.  
Agora, de uma forma bastante diferente na potência, 
mas bastante idêntica na essência. Não são mais 
“dentes-de-sabre” que nos atacam, são dívidas. 

30 Toda a comida que havia à disposição de nossos 
antepassados, hoje, está protegida  dentro de 
edifícios. O solo do planeta, hoje, tem dono... O que 
se encontra abaixo do solo tem dono... Onde pousaria 
um marciano se viesse nos visitar?

35  O ambiente pré-histórico encontra-se gravado 
em nós de uma forma muito atuante e evidente. 
Não existem mais os grupamentos primitivos — os 
“donos” de cada uma das cavernas —, mas os atuais 
grupamentos não-primitivos — os povos — ainda 

40 agem da mesma forma. Lutamos por  algo que não 
entendemos, matamos por algo que não aceitamos, 
queimamos quem pensa diferente de nós.

  A paz ainda é um sonho, algo que pode chegar  
a acontecer,  ou  não. Não sabemos se o homem  terá  

45 tempo  suficiente,  na  Terra, para “vencer” a evolução 
e dominar o monstro belicoso que existe dentro de 
nossas mentes, bem escondido, o suficiente para 
posarmos de civilizados!

  Não seria demais tentarmos  fazer com que 

50 ocorra o que a biologia não pode fazer — livrar-nos 
dos instintos que não são mais necessários para a 
manutenção da vida no planeta, pelo contrário, esses 
instintos estão prestes  a  destruir  a vida na Terra.  Em 
1976  já tínhamos estocado material nuclear suficiente

55 para destruir a humanidade várias vezes. Quão insano 
é o grupamento que pode se destruir algumas vezes! 
Só temos uma humanidade, por que ter mais do que 
podemos “gastar”?

  A vitória da razão contra os instintos é 
60 muito difícil, uma vez que quase nunca estamos 

convencidos de sermos seres biológicos. Estamos 
quase sempre pensando sobre a humanidade  como  
seres  puramente  sociais, o que não é verdade. 
Estamos sob todas as leis da biologia. Muito do que 

65 fazemos é fruto de uma “programação” antiga, gasta, 
já desnecessária. Já é chegada a hora de mudarmos 
isso. Aos poucos  devemos  mudar  o homem para que 
não seja preciso juntar os escombros da humanidade.

LUGARINHO, Airton. In: Revista Humanidades, Brasília, n. 3, v. 10, 
p. 201, UNB, s.d. Carta ao leitor. 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que, como 
atividades humanas, as batalhas

01) servem, hoje, para congregar os indivíduos de 
grupamentos diversos em torno de causas em favor do 
bem-estar comum.

02) representam o esforço do homem primitivo na 
conquista dos meios e das condições mantenedoras da 
sobrevivência.

03) assumem, na atualidade, uma feição social que as 
distingue radicalmente das batalhas insanas dos povos 
antigos.

04) caracterizaram-se, no passado, pela forma premeditada 
como eram conduzidas, objetivando a conquista do poder.

05) expressam uma busca obsessiva de se reparar os erros 
dos antepassados e evitar que venham a se repetir.

Segundo o autor, o homem no seu processo evolutivo, 
mostra-se

01) inconsequente e pacífico.

02) racional e consequente.

03) fatalista e imediatista.

04) egoísta e insensato.

05) sensato e solidário.
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3QUESTÃO

4QUESTÃO

Língua Portuguesa |

7QUESTÃO

8QUESTÃO

5QUESTÃO

6QUESTÃO

9QUESTÃO

No texto, a expressão “instinto guerreiro” (l. 6-7), está associada 
à idéia de

01) destruição da humanidade.

02) degradação do próprio homem.

03) preservação da espécie humana.

04) presença de predadores humanos.

05) formação de grupamentos humanos não-primitivos.

“Lutamos por algo que não entendemos, matamos por algo 
que não aceitamos, queimamos quem pensa diferente de 
nós.” (l. 40-42)

Com essa afirmação, o autor

01) reconhece a presença da inteligência no direcionamento 
das idéias e das atitudes humanas.

02) profetiza a ocorrência de uma batalha cruenta que 
resultará na dizimação da espécie humana.

03) veicula um apelo dramático para uma luta de combate às 
forças que ameaçam o processo civilizatório.

04) critica o artificialismo de que se revestem as atitudes do 
homem civilizado no intuito de camuflar o seu espírito 
belicoso.

05) nivela o homem moderno ao homem pré-histórico, 
considerando a fragilidade e a falta de senso que os 
identificam frente ao poder.

“A paz ainda é um sonho, algo que pode chegar a acontecer, 
ou não.” (l. 43-44)

A afirmativa em destaque aponta para duas possibilidades em 
relação à paz.

Uma duplicidade de idéias na declaração, embora subentendida, 
também é revelada no fragmento

01) “As batalhas talvez sejam as mais antigas atividades 
humanas.” (l. 1-2).

02) “Sem esse instinto, não teríamos lutado, muitas vezes 
de forma insana e aparentemente sem chances, contra 
predadores muito mais fortes do que nós.” (l. 8-11).

03) “O homem existe hoje, porque nossos antepassados 
lutaram.” (l. 22-23).

04) “O solo do planeta, hoje, tem dono...” (l. 32).

05) “Quão insano é o grupamento que pode se destruir 
algumas vezes!” (l. 55-56).

“Estamos quase sempre pensando sobre a humanidade 
como seres puramente sociais, o que não é verdade.” (l. 61-63)

O ponto de vista do autor, expresso na frase em 
destaque,encontra sua melhor justificativa no fragmento

01) “Mas tínhamos um grande aliado que os predadores não 
tinham — a inteligência emergente.” (l. 11-13).

02) “Toda a comida que havia à disposição de nossos 
antepassados, hoje, está protegida dentro de edifícios.” 
(l. 30-32).

03) “Onde  pousaria  um  marciano  se viesse nos visitar?” 
(l. 33-34).

04) “Só temos uma humanidade, por que ter mais do que 
podemos ‘gastar’?” (l. 57-58).

05) “Estamos sob todas as leis da biologia.” (l. 64).

Na frase “A vitória da razão contra os instintos é muito difícil, 
uma vez que quase nunca estamos convencidos de sermos 
seres biológicos.” (l. 59-61), a expressão em negrito pode ser 
substituída, sem alteração do sentido por

01) “Por mais que” (l. 2).  

02) “É certo que” (l. 6).  

03) “é que” (l. 15).

04) “porque” (l. 22).

05) “com que” (l. 49).

Existe equivalência entre o termo transcrito e o significado 
sugerido ao lado na alternativa

01) “atávica” (l. 3) — imprópria.

02) “emergente” (l. 13) — periférica.

03) “propícia” (l. 20) — providencial.

04) “atuante” (l. 36) — influente.

05) “insano” (l. 55) — insuficiente.

Está usado, no texto, em sentido figurado o termo transcrito na 
alternativa

01) “instinto” (l. 5).

02) “tecnologia” (l. 17).

03) “pousaria” (l. 33).

04) “paz” (l. 43).

05) “monstro” (l. 46).

 QUESTÕES 10  e  11
TEXTO: 

 Na roda do mundo

 lá vai o menino.

 O mundo é tão grande

 e os homens tão sós.

 De pena, o menino

 começa a cantar.

 (Cantigas afastam

 as coisas escuras.)

 Mãos dadas aos homens,

 lá vai o menino,

 na roda da vida
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10QUESTÃO

11QUESTÃO

 rodando e cantando.

 A seu lado, há muitos

 que cantam também:

 cantigas de escárnio

 e de maldizer.

 Mas como ele sabe

 que os homens, embora

 se façam de fortes,

 se façam de grandes,

 no fundo carecem

 de aurora e de infância 

 — então ele canta

 cantigas de roda

 e às vezes inventa

 algumas — mas sempre

 de amor ou 

 de amigo.

MELLO, Thiago de. Cantiga quase de roda. Faz escuro mas eu canto porque amanhã vai chegar. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1978. p. 79.

O poema revela

01) a solidão do homem como algo insuperável.

02) o vazio existencial daqueles cuja sensibilidade foi embotada.

03) o contraste entre aparência e essência como marca do ser humano.

04) o distanciamento entre os homens, motivado por um mundo competitivo.

05) o ser humano consciente da sua impossibilidade para alterar o ritmo da vida.

O “menino” representa

01) o ser humano carente e desprotegido.

02) a busca de refúgio no espaço da fantasia.

03) a inocência em face de uma realidade corrompida.

04) o poeta, que coloca a sua poesia a favor do homem.

05) a impotência do homem diante de um mundo pleno de contradições.

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

LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS | Questões de 12 a 22

 QUESTÕES de 12 a 16

 QUESTÕES de 17 a 21

12QUESTÃO

13QUESTÃO

14QUESTÃO

15QUESTÃO

16QUESTÃO

Inglês |

 PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2020.2

TEXTO:
How to stop handing business 

to the competition

  Most businesses fail to achieve their potential 
because of faulty thinking. It happens because 
business executives, owners and managers don’t 
like news that runs contrary to the pictures inside 

5 their heads. While those delivering unacceptable 
messages to a manager or executive no longer lose 
their heads as they did centuries ago, they can lose 
their jobs. As a result, those who need to know the 
truth first are often the last to get it.

10  The effects of such shielding and denial account 
for many of the irrational and unnecessary mistakes 
companies make. Why does it take so long for the 
negative news to get to the top? Why do those sitting 
around the table fail to speak up? No one wants to 

15 hear bad news. In fact, we tune it out. Rather than 
processing it, we get rid of it. “Sure, sales have gone 
down but just wait until next quarter.” Next quarter 
comes and then we hear, “We took a hit with the bad 
weather.”

20  Not wanting to listen to the negative and turning 
 away from what we don’t want to hear is obviously 

dangerous since it leads to inappropriate decisions. 
Rejecting information that goes against what we want 
to believe or that fits our perception of our business 

25 can send companies down dangerous paths.

GRAHAM, John. How to stop handing business to the competition. 
LAB. Bolivian Airlines. Latin VIP, p. 55, s.d.

Most businesses fail because executives, owners and managers

01) are against the worker’s rights.

02) like to innovate in the company.

03) are reluctant to accept new ideas.

04) see the employees as their enemies.

05) tend to change the organization of the company.

Many businessmen don’t like of hearing bad news because they

01) don’t worry about the interests of the workers.

02) can’t interfere in the decisions of the company.

03) hesitate to invest much money in business.

04) reject to change their way of thinking.

05) hold a high position in the enterprise.

Productivity goes down in a company because businessmen

01) become more and more competitive.

02) reject to listen to negative information about the market.

03) don’t stimulate stable relationships inside the company.

04) just want to take advantages.

05) don’t see the workers as friends.

All the verbs are irregular in the sequence

01) “fail” (l. 1), “get” (l. 9), “tune” (l. 15).

02) “runs” (l. 4), “lose” (l. 7), “know” (l. 8).

03) “need” (l. 8), “sitting” (l. 13), “can” (l. 25).

04) “comes” (l. 18), “leads” (l. 22), “want” (l. 23).

05) “hear” (l. 21), “believe” (l. 24), “send” (l. 25).

The expression that indicates a circumstance of time in the 
past is

01) “centuries ago” (l. 7).

02) “often” (l. 9).

03) “so long” (l. 12).

04) “until next quarter” (l. 17).

05) “since” (l. 22).

TEXTO:

An English tale

  In England there once was a man who, despite 
being quite wealthy and having a loving wife plus two 
wonderful children, one fine day decided to set out in 
search of the Truth. He discussed the matter with his 

5 wife, made sure that all her needs would be provided 
for while he was away and started out. For years he 
traveled, looking for the Truth on the four corners of 
the world.

  One day someone pointed to a mountain and told 
10 him, “There’s a cave up there, and some say that the 

Truth lives there.” The man climbed the mountain and 
found an old woman, dirty and dressed in rags, sitting 
on the cave’s mouth. “Are you the Truth?” he asked 
her; and she said “Yes” in such a clear and charming 

15 voice that he felt sure she was telling the truth. He 
decided to stay, sharing the cave with the woman and 
learning more about life and things in general. After 
a year and a day, he got homesick and decided to go 
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17QUESTÃO

18QUESTÃO

19QUESTÃO

20QUESTÃO

21QUESTÃO

22QUESTÃOback home. Truth was not opposed. As he took his 
20 leave of the old woman he asked her what he could 

do for her, considering all she had done for him. The 
Truth thought for a while before raising a wrinkled 
finger and replying, “When people ask about me, tell 
them I am young and beautiful!”

SCHEHERAZADE. The Truth. Tale collected by folklore as performed 
by actress Raquel Barcha.

The tale is about a man who

01) used to tell the truth about his life.

02) didn’t like to accept the truth of facts.

03) began a journey to look for the Truth.

04) saved much money in order to travel.

05) considered the truth an unimportant fact.

When the man decided to leave home, he

01) provided all the needs for the survival of his family.

02) sold his belongings to give the savings to his wife.

03) divided his money among his wife and children.

04) invited his wife and children to travel together.

05) asked his relatives to take care of his family.

The man met a woman who

01) had bad manners.

02) wore fashionable clothes.

03) belonged to the upper class.

04) looked elegant in fine clothes.

05) was not clean and wore ragged clothes.

Both terms are prepositions in the alternative

01) “despite” (l. 1) / “all” (l. 5).

02) “with” (l. 4) / “There” (l. 10).

03) “more” (l. 17) / “After” (l. 17).

04) “of” (l. 20) / “for” (l. 21).

05) “what” (l. 20) / “When” (l. 23).

In reference to verb forms, in the text, the correct information is

01) “discussed” (l. 4) — regular verb in the Simple Present.

02) “found” (l. 12) — irregular verb in the Simple Past.

03) “dressed” (l. 12) — regular verb in the Simple Past.

04) “was telling” (l. 15) — irregular verb in the Present 
Continuous.

05) “had done” (l. 21) — irregular verb in the Present Perfect.

TEXTO:
   Eraser and delete keys

  Along with “Tipp-ex and all the other tools that let 
us fix our mistakes”, says Douglas Rushkoff, author 
of “Cyberia” and “Media Vírus”, these inventions give   
us the “ability to go back, erase and try again. Without 

5 it, there would be no scientific model”, for science 
is based on the notion that all “Truths” are merely 
tentative, ready to be over-turned by the next 
discovery. Nor without erasers and their cousins,   
would there be “any way to evolve government, culture 

10 or ethics”, says Rushkoff.

ERASER and delete keys. Speak up, São Paulo, ano 12, n. 147, 
p. 7, s.d.

In reference to eraser and delete keys one can say that
01) their utility is important only to scientists.

02) they are indispensable to the welfare of humanity.

03) those machines have nothing to do with papers and 
researches.

04) due to these tools, we are informed about worldwide 
events almost immediately.

05) those high-tech electronic inventions allow us to erase 
mistakes, so that we can remake texts again and again.

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

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO | Questões de 23 a 33

23QUESTÃO

24QUESTÃO

25QUESTÃO

26QUESTÃO

Matemática |

 PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2020.2

Considere que uma ampla frente de apoio para combater o coronavírus é composta por 50 
pessoas da área de saúde. 35 usam óculos de segurança e 30 usam máscara purificadora de ar. 
Sabendo-se que 7 delas não usam óculos de segurança ou máscara purificadora de ar, pode-se 
concluir que o número de profissionais que usam óculos de segurança e máscara purificadora 
de ar é igual a 

01) 43      04)  22

02) 35      05)  7

03) 30

Um carrinho de controle remoto dá, numa pista circular de 60cm de diâmetro, 4 voltas em 12 
segundos, e um outro, numa pista circular de 70cm de raio, 5 voltas em 10 segundos, mantendo 
ambos suas velocidades constantes.

Nessas condições, pode-se concluir que, enquanto o carrinho mais lento dá 20 voltas, a distância 
percorrida pelo outro carrinho é igual, em cm, a

01) 4200p

02) 2800p

03) 2100p

04) 1200p

05) 600p

Num cardápio de um hospital constam, dentre outros itens, 6 tipos de sopas, 25 pratos principais 
diferentes e 5 sobremesas distintas.

O número de maneiras de que a nutricionista do hospital pode montar uma refeição constituida 
por uma sopa, um prato principal e uma sobremesa  é igual a

01) 30

02) 125

03) 150

04) 750

05) 1500

O Ministério da Agricultura definiu estratégias capazes de garantir o trânsito de mercadorias e o 
abastecimento de alimentos entre os países durante a pandemia do coronavírus. Hipoteticamente, 
considere 3 800kg de grãos para serem distribuídos igualmente em várias caixas; no momento 
da distribuição, mais 6 caixas deverão ser ocupadas junto com as primeiras. Por causa disso, a 
quantidade de grãos de cada uma das primeiras caixas deverá ser diminuída de 48kg. 

Nessas condições, pode-se concluir que o número de caixas que havia no início da distribuição 
era igual a 

01) 79   

02) 48   

03) 25    

04) 19

05) 8
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27QUESTÃO

28QUESTÃO

29QUESTÃO

30QUESTÃO

Após acionado o flash de uma máquina fotográfica, a bateria começa a recarregar o capacitor 

do flash que armazena uma carga elétrica dada por Q(t) = k 1 - 2
t
4 , em que k é a capacidade 

máxima de carga, e t é medido em segundos. 

Nessas condições, o tempo necessário para o capacitor recarregar metade da sua capacidade 
é igual, em segundos, a

01) 2     

02) 4     

03) 6     

04) 8

05) 10

Uma ambulância deverá ser testada durante 10 dias para que se possa avaliar o seu desempenho. 
No primeiro dia, percorrerá 40km; no segundo, 60km, no terceiro, 80km e assim sucessivamente. 
No final do teste, o automóvel terá percorrido x km.  

Com base nessa informação, pode-se concluir que x é igual a

01) 1,8.103

02) 1,3.103

03) 1,8.102

04) 1,3.102

05) 1,3.10

Antes do isolamento social determinado pela pandemia do coronavírus, um casal, que tem 5 
filhos, viajava todo fim de semana. Às vezes, iam todos os filhos; outras, alguns, e, em outras, 
apenas um ou nenhum deles. 

Nessas condições, o número de maneiras diferentes que a família pode se compor para viajar, 
após a pandemia,  é igual a

01) 32   

02) 55   

03) 94    

04)  120

05)  168

Um poste de alta tensão é erguido verticalmente em um terreno horizontal. Um raio o atinge, 
quebrando-o em um ponto a 10u.c. do topo, permanecendo essa parte presa à estrutura nesse 
ponto.

Sabendo-se que o seu topo foi projetado ao solo a uma distância de 6u.c. de sua base, pode-se 
afirmar que a altura do poste, em u.c., é igual a

01) 12   

02) 16   

03) 18    

04)  20

05)  22
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31QUESTÃO

32QUESTÃO

33QUESTÃO

Matemática |

A função g é definida por g(x) = ax + b. 

Se g(1) = –1 e g(2) = 1, então a.b é igual a 

01)  – 6   

02)  – 4   

03) 0    

04)  4 

05)  6

Para ampliar a oferta de leitos em um hospital, o engenheiro está utilizando 41 metros lineares de 
divisória para construir uma nova UTI, como mostra a figura. 

Considerando-se que a  nova UTI é retangular e que o vão da porta mede 1 metro, pode-se 
afirmar que a área máxima, em metros quadrados, que essa UTI pode ter é igual a

01) 100,00   

02) 110,00   

03) 110,25    

04)  111,00 

05)  111,25

Com o objetivo de melhorar o atendimento para os contaminados pelo coronavírus de uma 
determinada cidade, a prefeitura criou o programa “Atenda bem”. 

Sabendo-se que, no mês de março de 2020, esse programa atendeu a 250 contaminados e, nos 
demais meses, atendeu sempre a 10 pacientes a mais que no mês anterior, pode-se afirmar que, 
até o final do mês de agosto de 2020, o número de pacientes atendidos será igual a

01) 420      

02) 670       

03)  4020              

04)  6030         

05)  12060

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

CIÊNCIAS HUMANAS | Questões de 34 a 43

34QUESTÃO

35QUESTÃO

36QUESTÃO

37QUESTÃO

38QUESTÃO

Ciências Humanas |

 PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2020.2

Identifique os acontecimentos, as ações e/ou as iniciativas de 
repercussão internacional, registrados ao longo do século XX e 
primeira década do século XXI.

I. O Plano Marshall, que ofereceu aos países europeus 
oportunidades de recuperação econômica no pós- 
Segunda Guerra Mundial.

II. A crise do capitalismo liberal, em 1929, que abriu espaço 
à implantação de governos e regimes totalitários. 

III. A exclusão da China e da Coréia do Sul dos quadros 
da Organização Mundial do Comércio — OMC —, por 
exigência dos blocos econômicos ocidentais.

IV. A participação ativa da Igreja Católica nas experiências 
científicas de utilização das células-tronco na cura de 
males até então considerados fatais.

V. A formação de uma sociedade em rede, que emergiu a 
partir da economia informacional e que se expande nessas 
últimas décadas.

A alternativa em que todas as afirmativas são verdadeiras é a

01)  III, IV e V. 

02)  I, IV e V.

03) I, II e V.

04) II e IV.   

05) I e III.   

O envelhecimento populacional é um processo observado em 
vários países do mundo, inclusive no Brasil. 

Como consequência, o aumento do número de idosos no país, 
determina:

01) Menor expectativa de vida e maior crescimento vegetativo.

02) Menor expectativa de vida e redução das taxas de 
natalidade.

03) Menor crescimento vegetativo e aumento da taxa de 
mortalidade.

04) Redução das taxas de natalidade e aumento da expectativa 
média de vida.

05) Aumento da taxa de natalidade e redução da expectativa 
média de vida.

No Brasil, o desenvolvimento do capitalismo no campo e a 
modernização da agropecuária provocaram mudanças radicais 
na organização da produção agrária e nas relações de trabalho.

Correspondem, respectivamente, a um exemplo de modificação 
da organização da produção e das relações de trabalho a

01) utilização de insumos industriais e a inexistência do 
trabalho assalariado.

02) especialização da produção e a proletarização do 
trabalhador rural.

03) compactação do solo e a utilização, cada vez maior, de 
mão-de-obra especializada.

04) utilização de sementes com aprimoramento genético e a 
implantação do sistema de agricultura itinerante.

05) mecanização das atividades do  campo e a implantação do sistema 
de plantation.

Como uma das consequências da inserção do Brasil no 
contexto da globalização ou mundialização da economia, pode-
se destacar

01) a nacionalização crescente do seu parque industrial,  uma 
vez que essa inserção acabou ampliando os horizontes de 
mercado das empresas industriais sediadas no país, de 
propriedade de empresários brasileiros.

02) o expressivo aumento de empresas estrangeiras  no país, 
atraídas exclusivamente pela potencialidade do mercado 
consumidor, uma vez que não houve a concessão de 
benefícios fiscais a essas empresas.

03) a diminuição da dependência do Brasil em relação aos 
investimentos especulativos internacionais,  minimizando 
os riscos decorrentes da utilização desses capitais para o 
equilíbrio de suas contas externas.

04) a internacionalização da economia industrial brasileira 
e a transformação de suas empresas em verdadeiras 
plataformas de exportação, a exemplo do que ocorreu 
com os chamados “Tigres Asiáticos”, nos anos 80 do 
século XX.

05) a obrigatória modernização do parque industrial brasileiro e 
o consequente aumento da produtividade e do desemprego 
de ordem estrutural, produzido pela crescente automação 
industrial.

A partir da mensagem veiculada na charge e considerando-se que 
o processo de globalização decorrente de uma aceleração 
capitalista vem promovendo, pode-se afirmar 

01) o avanço da tecnologia em todos os continentes e a 
expansão de várias frentes de trabalho nos países periféricos.
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02) o domínio total do mundo pelas potências emergentes, 
que estão decidindo o que, como, quando e onde produzir 
os bens e serviços.

03) uma melhor distribuição de renda entre os países, 
aumentando assim o consumo de todos os produtos, com 
as suas diversas tecnologias.

04) uma redução do “tamanho do mundo”, fruto da rapidez 
dos transportes e das telecomunicações, proporcionando 
a instantaneidade das informações.

05) a complementaridade da produção entre fábricas e 
montadoras distribuídas pelo mundo, fazendo com que 
os sindicatos tenham maior poder de barganha frente aos 
empresários.

39QUESTÃO

A revolução tecno-científico-informacional tem promovido 
mudanças estruturais no contexto da sociedade contemporânea, 
cujos reflexos podem ser constatados na biotecnologia, na 
informática e na indústria robótica, dentre outras.

Com base nesse cenário mundial, é correto afirmar:

01) Os atuais megablocos supranacionais intensificam as 
relações continentais, fortalecendo o protecionismo 
interno.

02) Ocorre a geração de mais empregos com a utilização de 
novas tecnologias nos sistemas de produção.

03) As crises econômicas regionais serão mais minimizadas 
com a volatilidade do capital.

04) Há um intenso processo de desintegração entre as 
megaempresas. 

05) Existe uma tendência ao fortalecimento do xenofobismo e 
do etnocentrismo, como forma de reação ao desemprego.

40QUESTÃO

Criado em 1991, o Mercosul trouxe diferenças sensíveis em 
relação a outras antigas associações latino-americanas, como 
a ALALC, uma vez que houve uma nova concepção sobre o 
conceito de integração.

O Mercosul foi concebido, visando

01) à auto-suficiência dos países-membros, de modo a 
reduzir a dependência tecnológica em relação às grandes 
corporações multinacionais.

02) a uma política defensiva dos países-membros, capaz 
de promover a substituição das importações oriundas 
dos países do Hemisfério Norte, por produtos regionais 
similares.

03) à criação de bases políticas sólidas nos setores agrícola 
e energético, de modo a garantir o pleno atendimento das 
necessidades internas dos membros.

04) à redução das diferenças socioeconômicas entre todos 
os países da América Latina, a partir da influência dos 
países-membros.

05) à criação de acordos voltados para a complementação 
econômica entre os países-membros, de modo a produzir, 
inclusive, um aumento de sua competitividade em nível 
internacional.

41QUESTÃO

Em relação às regiões brasileiras, pode-se afirmar:

01) A Região Centro Oeste é uma área de “ocupação periférica” 
recente, tendo como principais fatores a transferência da 
capital para Brasília e a utilização, cada vez maior, da área 
dos cerrados pela expansão  agropecuária.

02) A Região Nordeste é uma área de povoamento homogêneo 
recente, que possui uma agricultura  mecanizada em 
grande parte, realizada em latifúndios.

03) A Região Sul é a que possui a mais baixa densidade 
demográfica, fato que provocou a saída de grandes levas 
de população rural para o Sudeste e para o Centro Oeste.

04) A Região Sudeste é a mais industrializada do país, 
sendo o setor primário o que absorve o maior volume de 
trabalhadores.

05) A Região Norte é caracterizada por grandes vazios 
demográficos, apesar de possuir uma rede urbana bem 
estruturada espacialmente.

42QUESTÃO

Hoje acordei cedo, contemplei mais uma vez a natureza.
A chuva fina chegava de mansinho.
O encanto e aroma matinal traziam um ar de reflexão.
Enquanto isso, o meio ambiente pedia socorro.
Era o homem construindo e destruindo a sua casa.
Poluição, fome e desperdício deixam o mundo frágil e 
degradado.
Dias mais quentes aquecem o “planeta água”.
Tenha um instante com a paz e a harmonia.
Reflita e preserve para uma consciência coletiva.
Ainda há tempo, cuide bem da natureza.
    Gleidson Melo

A partir da análise dos versos e dos conhecimentos sobre os 
problemas ambientais, pode-se afirmar:

01) Os problemas ambientais do Brasil tiveram início com o 
desmatamento da Mata Atlântica de modo irracional e 
predatório, para atender aos interesses dos latifundiários 
no cultivo da cana-de-açúcar.

02) A quantidade excessiva de indústrias no perímetro urbano 
de São Paulo tornou esse Estado o campeão de favelas 
na América Latina e o único a poluir a atmosfera no Brasil.

03) Os países chamados do “Terceiro Mundo” são os maiores 
responsáveis pela poluição atmosférica e dos rios, pois, 
devido à falta de saneamento básico, a população lança 
o lixo doméstico nas ruas e nos rios, poluindo o meio 
ambiente.

04) O governo sancionou, no Segundo Reinado, a “Lei de 
Terras”, que só permitia a derrubada de árvores se 
houvesse reflorestamento em área equivalente, a fim de 
conter o desmatamento excessivo no Sudeste, promovido 
pelos cafeicultores.

05) O protocolo de Kyoto, que sela o compromisso das nações 
de acabar, gradativamente, com os poluentes lançados na 
atmosfera, tiveram como principais defensores os Estados 
Unidos e o Japão, o que possibilitou que as ações sejam 
colocadas em prática a curto prazo.

Ciências Humanas |
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43QUESTÃO

Ciências Humanas |

O Brasil é um país com dimensões continentais, apresentando uma larga extensão norte-sul, além de uma grande 
distância no sentido leste-oeste em sua porção setentrional. Por esse motivo, é necessária uma ampla rede articulada 
que ligue os diferentes pontos do território nacional a fim de propiciar o melhor deslocamento de pessoas e mercadorias.
Além disso, para que o país possa ampliar as exportações, importações e, principalmente, os investimentos 
estrangeiros, é necessário que os meios de transporte ofereçam condições para que os empreendedores tanto do 
meio agrário quanto do meio industrial possam ter condições de exercer suas funções sociais. (MUNDO EDUCAÇÃO, 
2020).

A partir das informações do texto e dos conhecimentos sobre os meios de transporte, pode-se afirmar:                                                  

01) O transporte ferroviário foi substituído pelo rodoviário, nas primeiras décadas do século XX.

02) A substituição do transporte ferroviário pelo rodoviário está relacionada à política econômica do governo JK, que optou por um 
transporte mais barato.

03) O uso do transporte hidroviário no Brasil é insignificante, porque todos os rios brasileiros são de planalto, dificultando assim a 
navegação.

04) As ferrovias brasileiras estão sendo ativadas para atender às exportações, por ser o transporte ferroviário o mais viável para um 
país com dimensões continentais.

05) Os Estados brasileiros que possuem a melhor malha viária são Bahia, São Paulo, Goiás, Pará e Rio Grande do Sul.

Referências

Questão 38
Disponível em:  <https://www.google.com/search?q=globaliza%C3%A7%C3%A3o+charge&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LetHmXpu8.>  
Acesso em 12 jul. 2020. 

Questão 42
VALLE, Marcos; VALLE, Paulo Sérgio. Capitão da indústria. In: OLSZEWSKI, Kátia M. P. et al. Geografia em foco: O mundo em transformação. 
São Paulo, Editora do Brasil, s.d. 

Questão 43
Disponível em: < https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/transportes-no-brasil.htm>. Acesso em 10 jul. 2020. 

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

CIÊNCIAS DA NATUREZA | Questões de 44 a 55

44QUESTÃO

45QUESTÃO

46QUESTÃO

47QUESTÃO

Ciências Natureza |

 PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2020.2

O fenômeno responsável pela quebra de um copo, através da 
emissão de uma onda sonora, é  denominado 

01) difração.   

02) interferência.   

03) reflexão. 

04)  refração.

05)  ressonância.

Para evitar que o motorista e o passageiro do 
banco da frente sejam projetados contra o pára-
brisa, numa colisão frontal, muitos carros são 
equipados com “air-bags” — bolsas infláveis 
instaladas no volante e no painel de instrumentos, 
acima do porta-luva. Essas bolsas inflam quando 
o carro sofre desaceleração brusca, detectada 
por sensores eletrônicos. Estes enviam um 
sinal para uma unidade de controle ativando um 
explosivo, que provoca reações químicas, nas 
quais há liberação de um determinado volume 
de gás nitrogênio, inflando os “air-bags” rápida 
e simultaneamente. Completamente cheio, 
o air-bag absorve o impacto inicial do corpo do 
motorista, quando este é lançado para frente. 
Tendo protegido o corpo do motorista, o air-bag 
se esvazia, suavizando o impacto. Dois orifícios 
na parte traseira da almofada deixam escapar o 
gás. (NICOLAU e outros, s.d, p. 114). 

A partir da leitura do texto, identifique com V as afirmativas 
verdadeiras e com F, as falsas.

Em uma colisão, o gás utilizado para inflar o air-bag é 
importante, porque

(   ) aumenta a capacidade respiratória do motorista quando o 
air-bag esvazia e libera o nitrogênio no interior do veículo.

(   ) não prejudica, por ser inerte, o processo respiratório do 
ser humano, mesmo em uma concentração maior que a 
do oxigênio.

(   ) exige um intervalo de tempo relativamente grande para a 
deformação do air-bag, reduzindo de forma considerável a 
intensidade da força aplicada no motorista.  

(   ) diminui o intervalo de tempo da desaceleração do 
motorista e aumenta a intensidade da força de resistência 
do air-bag.

(   ) possui velocidade de difusão menor que a do oxigênio, 
permitindo que o air-bag fique inflado por mais tempo.

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

01) V V V F F   04) F V V F F 

02) V F V F V   05) F F F V F

03) F F V V V

O estudo moderno da Eletricidade teve como pontos de partida 
a construção, em 1800, da primeira pilha elétrica, pelo físico 
italiano Alessandro Volta e a descoberta realizada pelo físico 
dinamarquês Hans Christian Oersted, em 1820, de que toda 
corrente elétrica gera, no espaço que a envolve, um campo 
magnético. A partir daí, ocorreu um rápido desenvolvimento 
da eletricidade prática. Muitos aparelhos elétricos, tais como 
liquidificadores, aparelhos sonoros, forno de microondas, 
televisores, geladeiras, chuveiro elétrico, condicionadores de 
ar e computadores, fazem parte do nosso dia-a-dia. 

Tratando-se da utilização correta dos equipamentos essenciais 
nas residências para economizar a energia e promover o bem-
estar do homem, pode-se considerar:

01) As perdas térmicas de uma geladeira tradicional podem 
ser minimizadas com limpeza periódica do radiador, 
grades na parte detrás, favorecendo a transferência de 
calor para o ambiente.

02) O fio utilizado na instalação de um chuveiro elétrico deve 
ter diâmetro menor, porque diminui a resistência elétrica e 
aumenta a energia dissipada em forma de calor.

03) A conservação de alimentos na geladeira, durante 
pequenos períodos, deve ser feita em temperaturas 
extremamente baixas.

04) O aquecimento dos alimentos no forno de microondas 
exige um tempo maior de exposição, a fim de quebrar as 
macromoléculas, facilitando a digestão.

05) O uso de plásticos isolantes elétricos e térmicos no 
revestimento externo de aparelhos de som melhora a 
propagação do som. 

O leite, alimento principal do homem nos seus primeiros meses 
de vida, é constituído de água, caseína, albumina, fosfatos, 
citratos e lactatos, principalmente de potássio e de cálcio, 
vitaminas, enzimas, gorduras e lactose. Trata-se, enfim, de um 
alimento completo, em termos nutricionais, para os bebês.

Levando-se em consideração propriedades físicas e químicas 
do leite e de seus constituintes, é correto afirmar:

01) O leite é uma substância composta por vários constituintes.

02) A caseína é um dos lipídios presentes na mistura láctea.

03) O aquecimento do leite leva à desnaturação das suas 
vitaminas.

04) Os lactatos de potássio e cálcio são sais solúveis na água 
contida no leite.

05) A lactose tem capacidade adoçante tão grande, que é 
utilizada como substituto da sacarose e da sacarina, nos 
alimentos.
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48QUESTÃO

49QUESTÃO

50QUESTÃO

51QUESTÃO

52QUESTÃO

Ciências Natureza |

Aproximadamente 90% da composição dos dentes são de 
hidroxiapatita (Ca3(PO4)2 x OH)x-. A substituição   dos ânions 
OH- por ânions F- confere uma constituição menos porosa e, 
consequentemente, menos vulnerável ao ataque de agentes 
externos.

Com base nessas informações, é correto afirmar:

01) A apatita pode ser denominada de fosfito de cálcio.

02) A  diminuição  da  porosidade deve-se à menor atração 
entre os íons F- e os Ca2+.

03) A alimentação das crianças deve ser rica em fósforo e 
cálcio.

04) A fluoretação dos dentes os tornam menos resistentes.

05) Os íons Cl- substituem os íons F- nessa função, por 
pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica.

Uma empresa necessita confeccionar tanques para transportar 
solução de Ni(NO3)2 a 1mol/L e tem as informações seguintes:

 Sn    Sn2+ + 2e-    +0,14v

 Cu    Cu2+ + 2e-    +0,34v

 Ag    Ag1+ + 1e-   -0,80v

 Al     Al3+ + 3e-    +1,66v

 Co   Co2+ + 2e-    +0,28v

 Ni   Ni2+ + 2e-    +0,25v

Com base nesses dados e sabendo-se que a empresa tem 
condições de determinar qual o metal a ser utilizado, pode-se 
afirmar:

01) A prata não pode ser usada, pois, além de cara, tem  
potencial negativo.

02) O alumínio pode ser usado, pois possui um potencial de 
oxidação mais elevado que o níquel.

03) O cobre resiste ao transporte da solução, sem ser 
danificado.

04) O estanho pode ser usado sem risco de ser corroído.

05) O níquel não pode ser utilizado, pois será corroído.

O sistema de utilização de energia solar para aquecimento de 
água consiste basicamente de dois elementos: placas coletoras 
solares e reservatório térmico.

Tratando-se do processo de aquecimento de água por energia 
solar, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F, as 
falsas.

(   ) O reservatório sem isolamento térmico, deve ser metálico 
para conduzir melhor o calor e manter a água aquecida 
para o uso.

(   ) A energia absorvida pelas placas coletoras é transmitida 
para a água, que circula no interior de tubulações de cobre 
pelo processo de condução.

(   ) As placas coletoras tratadas com tinta preta absorvem 
com maior eficiência a energia radiante do Sol.

(   ) A circulação da água aquecida entre as placas e o 
reservatório térmico é garantida por um processo natural 
de convecção térmica.

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

01) V F F F   

02) V V F F   

03) V F V F   

04) F F V V

05) F V V V

O potencial das células-tronco como recurso terapêutico se 
fundamenta

01) na perda progressiva de genes ao longo de sua 
especialização para substituir células danificadas.

02) na capacidade de manter a forma e a função de uma 
célula embrionária em qualquer órgão para o qual seja 
transplantada.

03) no poder de transferir genes normais para o núcleo de 
células geneticamente defeituosas.

04) no controle da expressão gênica das células receptoras, 
que, assim, se tornam capazes de gerar diversos 
embriões.

05) na possibilidade de diferenciação em tipos celulares 
diversos, em função de ambientes específicos.

“A biodiversidade é hoje muito mais que uma 
riqueza natural: além do valor ecológico e 
estético, os recursos da flora e da fauna de um 
país podem ser convertidos em valor monetário. 
Por isso, países com essas riquezas devem 
proteger seus patrimônios contra processos que 
poderiam reduzi-los a níveis semelhantes   aos   
dos   competidores.   Entre   os   processos   de 
degradação,   um   dos  mais   fortes  é  a  introdução  
de  espécies exóticas.” (MAGNUSSON e outros, 
s.d, p. 54-55).

As espécies exóticas constituem uma ameaça à biodiversidade 
estabelecida, porque

01) exibem potencial biótico menor que o das espécies 
nativas.

02) mostram crescente redução do nicho ecológico devido à 
especialização.

03) possuem grande capacidade de disseminação por falta de 
inimigos naturais.

04) apresentam, necessariamente, maior amplitude de 
territorialidade no novo hábitat.

05) estabelecem-se como organismos pioneiros no novo 
ecossistema, iniciando uma sucessão ecológica.
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53QUESTÃO

54QUESTÃO

55QUESTÃO

Ciências Natureza |

Todos os organismos e todas as células que os constituem, acredita-se, descendem de um ancestral celular comum e 
surgiram do processo de evolução por bilhões de anos. (ALBERTS e outros, s.d, p. 18)

Em relação a aspectos inerentes à organização estrutural e fisiológica das células, pode-se afirmar que são características universais:

I.  Habilidade universal de sintetizar as suas próprias proteínas.

II. Replicação semiconservativa do DNA, como pré-requisito para a divisão celular.

III. Realização de transporte ativo através da membrana, limitado às células procarióticas.

IV. Existência obrigatória de uma membrana lipoprotéica definindo a célula.

V. Presença de mitocôndrias restrita às células de organismos  heterotróficos.

A alternativa em que todas as características indicadas são características universais das células é a

01) I e III.  

02) I e V.  

03) III e IV.

04)  I, II e IV.

05)  II, III e V.

A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavirus SAR-S-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas 
a quadros respiratórios graves. 

Em algumas infecções virais, a montagem de novos vírus e sua liberação podem ocorrer lentamente sem destruir a célula hospedeira. 
Poucos tipos de bacteriófagos coexistem com células hospedeiras desse modo.

O comportamento do vírus, nesse caso, resulta 

01) da ocorrência de ciclo viral lisogênico em procariotos.

02) da perda do poder replicativo do material genético viral.

03) de uma infecção sem integração do DNA viral ao genoma bacteriano.

04) da incapacidade da célula hospedeira para realizar  a síntese protéica.

05) de uma relação simbiótica com benefícios mútuos entre o vírus e a célula bacteriana.

É um pressuposto que apoiou Darwin na concepção da teoria evolucionista da Seleção Natural a

01) aquisição de características pelo uso e desuso.

02) manutenção dos genes estáveis de geração a geração.

03) invariabilidade da população favorecida pelas mutações.

04) ocorrência de variabilidade apenas em ambientes criados pelo homem.

05) existência de variações entre os membros de uma mesma população.

Referências

Questão 45
NICOLAU, Gilberto Ferraro e outros. Física: ciência e tecnologia. São Paulo: Moderna, 2001, v. único. 

Questão 52
MAGNUSSON, William E. et alii. Espécies exóticas ameaçam biodiversidade brasileira. Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 24, n. 139, jun. 1998. 
(Adaptado)

Questão 53
ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

*  *  *  *  *  *
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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.

Textos motivadores:

Texto I
 Declarar uma pandemia significa dizer que os esforços para conter a expansão mundial do vírus falharam e que a epidemia 
está fora de controle. Ao afirmar que estamos diante de uma pandemia, a OMS sinaliza que é hora de passar para a fase de 
mitigação, ou seja, deixar de se concentrar na detecção de novos casos e adotar medidas para tratar os pacientes em estado mais 
grave e evitar mortes.
 Mas, antes disso, a organização precisa garantir que terá como apoiar os países mais pobres nas ações necessárias para 
isso, diz o infectologista Marcos Boulos, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP).
 O novo coronavírus apresenta um grande potencial de transmissão, mas parece ser menos letal do que aqueles por trás 
de outras duas epidemias nas últimas duas décadas.
 A OMS estima que 3,4% dos pacientes morrem por causa da covid-19, a doença causada por este vírus. Este índice foi 
recentemente revisado para cima pela organização, que antes apontava uma taxa de letalidade de cerca de 2%. Ainda assim, é 
uma proporção bem menor do que a registrada nos surtos de corona vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars, na sigla 
em inglês) e da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers, na sigla em inglês), em que 10% e 35% dos pacientes morreram, 
respectivamente.

Disponível em:  https://www.bbc.com/portuguese/geral-51363153.Acesso em 10 jul. 2020. 

Texto II

 

Disponível em: https://www.bing.com/images/search?q=corona+virus+charge&form=HDRSC> Acesso em: 10 jul. 2020.

Redação |

 PROCESSO SELETIVO 2020.2



UNIG - Processo Seletivo 2020.2 - Medicina -  Itaperuna 16

Texto II 

 Não dá pra ignorar que a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, trouxe diversos desdobramentos na saúde, 
na economia, na política e na sociedade. Vemos esses fatos todos os dias, estampados nas capas de jornais, ou em tempo real, 
nas milhares de mensagens e postagens que brotam pelas redes sociais. Esse rebuliço mudará para sempre nosso planeta: o 
mundo como conhecíamos até 2019 acabou.  

Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/coronavirus-o-brasil-transformou-a-crise-sanitaria-em-crise-politica.Acesso em 10 de jul. 
2020

Proposta de Redação
Considerando-se os textos apresentados sobre o cenário atual,  particularizando a situação vivenciada no Brasil que além da crise  
de saúde vive uma crise sanitária, construa um texto dissertativo-argumentativo, utilizando a norma padrão da Língua Portuguesa, 
posicionando-se criticamente acerca dos desdobramentos dessa crise,  apresentando alternativas de intervenção na área de saúde 
para minimizar os efeitos advindos da pandemia.  

Redação |
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Rascunho da Redação
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