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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.

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.

"Naquele dia, ninguém saiu de casa."

“O dia em que a terra parou”, composição do baiano Raul Seixas
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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  8

Língua Portuguesa |

 PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2021.1

1QUESTÃO

2QUESTÃO

3QUESTÃO

4QUESTÃO

5QUESTÃO

TEXTO:
Mudar o mundo

  Há uma divindade que todos cultuam sem que 
cheguem mesmo a se dar conta. Convém nomear 
essa divindade laica: trata-se do mercado, das leis 
draconianas do mercado. Essa nova divindade 

5 laica tem seus templos, sacerdotes e espaço da 
demonização, da perseguição atroz e do “satanismo”; 
de um lado, as grandes lojas de departamento, as 
agências bancárias e a simpatia artificial de todos os 
atendentes;  de outro, os processos, a perseguição 

10 implacável, o protesto, a negativação, etc. Estar em 
bons termos com o mercado é o “paraíso”. Paraíso 
das compras de quinquilharias que a propaganda 
tornou necessárias, do crédito fácil e simplificado. Ter 
dificuldades com o mercado é o “inferno”. Inferno da 

15 cobrança, da  ausência de  crédito e, no limite, o 
processo por inadimplência — cada dia mais comum 
nestes tempos de crise interminável. E daí se os 
interesses da Nação brasileira contrariam o mercado 
internacional? A grande divindade, vale a redundância, 

20 é  o  mercado,  não  a  pátria ou a nação, seja ela qual 
for nestes tempos de globalização. Quando interesses 
nacionais se conflitam com o mercado globalizado, 
privilegia-se o mercado. Nada para a Nação! Família? 
Só se contemplar o mercado. Sem  mercado  não  há 

25 família. Pais desempregados — coisa trivialíssima nos 
dias que correm —, aliás, incompetentes para trocar 
sua força de trabalho por dinheiro, não conseguem 
manter uma família. Não têm sido raros os casos 
de alcoolismo, quando não de violência doméstica  

30 nestes tempos de crise. Nietzsche disse: “Por toda 
a parte vejo portas mais baixas. Quem é de minha 
estatura  pode  ainda passar, mas tem de abaixar-
se!”? Triste verdade. Quem não se enquadrar às 
normas da máquina tecnoburocrática que criamos 

35 se verá marginalizado ou morto. Ou o homem 
contemporâneo torna-se escravo da máquina ou 
sucumbe. É preciso travar esse progressismo vago 
sem finalidades humanas. É preciso que todos voltem 
a perceber que a máquina deve passar a servir ao 

40 humano, deixando de servir-se dele, e isso é urgente!!

CHAVES, Lázaro Curvêlo. In: O Estado de S. Paulo, s.d.

De acordo com o texto, é correto afirmar:

01) O mercado de capitais tem sua condução marcada por leis 
rígidas.

02) As normas da economia globalizada são herança do 
pensamento de Nietzsche.

03) Ao homem moderno, resta a aceitação do progresso 
tecnológico como uma fatalidade.

04) A autenticidade no atendimento ao público é o que 
caracteriza as empresas e os bancos.

05) Os maus pagadores, hoje em dia, são uma consequência 
da instabilidade das regras de mercado.

Para o autor do texto, o “mercado” constitui uma 

01) unanimidade no Brasil.

02) necessidade dentro do mundo globalizado.

03) faca de dois gumes, pelo seu caráter ambivalente.

04) forma de obtenção de uma melhor qualidade de vida.

05) realidade que requer uma atitude passiva do homem 
contemporâneo.

O título do texto se justifica pela proposta de modificar

01) o jogo de interesses que marca as relações interpessoais.

02) o conceito que se tem, hoje, de nação.

03) a ideia convencional de família.

04) o mercado interno do Brasil.

05) a relação homem/máquina.

Explica o pensamento que o antecede, no texto, o fragmento 
transcrito na alternativa

01) “Estar em bons termos com o mercado é o ‘paraíso.’ ” 
(l. 10-11).

02) “Ter dificuldades com o mercado é o ‘inferno.’ ” (l. 13-14).

03) “E daí se os interesses da Nação brasileira contrariam o 
mercado internacional?” (l. 17-19).

04) “Pais desempregados [...] não conseguem manter uma 
família.” (l. 25-28).

05) “É preciso travar esse progressismo vago sem finalidades 
humanas.” (l. 37-38).

A alternativa em que o fragmento transcrito apresenta ideia de 
causa e efeito é a

01) “Convém nomear essa divindade laica: trata-se do 
mercado, das leis draconianas do mercado.” (l. 2-4).

02) “Essa nova divindade laica tem seus templos, sacerdotes 
e espaço da demonização, da perseguição atroz e do 
‘satanismo’ ” (l. 4-6).
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6QUESTÃO

7QUESTÃO

8QUESTÃO

9QUESTÃO

10QUESTÃO

03) “A grande divindade, vale a redundância, é o mercado, 
não a pátria ou a nação, seja ela qual for nestes tempos 
de globalização.” (l. 19-21).

04) “Não têm sido raros os casos de alcoolismo, quando não 
de violência doméstica nestes tempos de crise.” (l. 28-30).

05) “É preciso travar esse progressismo vago sem finalidades 
humanas.” (l. 37-38).

Apresenta-se, no texto, com a mesma regência que “cheguem” 
(l. 2) o verbo

01) “nomear” (l. 2).

02) “Estar” (l. 10).

03) “perceber” (l. 39).

04) “passar” (l. 39).

05) “servir-se” (l. 40).

“Essa  nova  divindade  laica  tem  seus  templos,  sacerdotes  
e espaço  da  demonização,  da  perseguição  atroz  e  do 
‘satanismo’” (l. 4-6)

Sobre os elementos que compõem o fragmento em evidência, 
pode-se afirmar:

01) “nova” e “laica” possuem diferentes valores 
morfossintáticos.

02) “tem” apresenta-se, nesse caso, com o sentido completo.

03) “templos”, “sacerdotes” e “espaço” são núcleos dos 
estados do sujeito.

04) “da demonização, da perseguição atroz e do ‘satanismo’” 
exercem a mesma função sintática de “divindade”.

05) “atroz” é um modificador do termo “perseguição”.

Sobre a pontuação usada no texto, pode-se afirmar:

01) O ponto-e-vírgula da linha 6 tem uma função diferente 
daquele que aparece na linha 9.

02) As aspas que isolam o termo “paraíso” (l. 11) foram usadas 
pela mesma razão das que destacam a palavra “inferno” 
(l. 14).

03) O travessão da linha 16 pode ser substituído por ponto-e-
vírgula, sem prejuízo do contexto.

04) As vírgulas da linha 20 são desnecessárias.

05) Os dois-pontos da linha 30 introduzem uma enumeração.

      Os três amores

 Minh’alma é como a fronte sonhadora

 Do louco bardo, que Ferrara chora...

 Sou Tasso!... a primavera de teus risos

 De minha vida as solidões enflora...

 Longe de ti eu bebo os teus perfumes,

 Sigo na terra de teu passo os lumes.

     — Tu és Eleonora...

 Meu coração desmaia pensativo,

 Cismando em tua rosa predileta.

 Sou teu pálido amante vaporoso,

 Sou teu Romeu... teu lânguido poeta!...

 Sonho-te às vezes virgem... seminua...

 Roubo-te um casto beijo à luz da lua...

     — E tu és Julieta...

 Na volúpia das noites andaluzas

 O sangue ardente em minhas veias rola...

 Sou D. Juan!... Donzelas amorosas,

 Vós conheceis-me os trenós na viola!

 Sobre o leito do amor teu seio brilha...

 Eu morro, se desfaço-te a mantilha...

     — Tu és — Júlia, a Espanhola!...

ALVES, Castro. Poesias completas de Castro Alves. Rio de 
Janeiro: Ediouro, s/d. p. 44.

Em cada estrofe, predomina um tipo de sentimento amoroso 
que pode ser, respectivamente, assim caracterizado:

01) Interesseiro, fugaz e sensual.

02) Ardente, sensual e platônico.

03) Espiritual, deleitoso e vaidoso.

04) Vaidoso, carnalizado e espiritual.

05) Carnalizado, vaidoso e idealizado.

  Reproduzo o que julgo interessante. Suprimi 
diversas passagens, modifiquei outras. O discurso 
que atirei ao mocinho do rubi, por exemplo, foi mais 
enérgico e mais extenso que as linhas chochas 
que aqui estão. A parte referente à enxaqueca de 
D. Glória (e a enxaqueca ocupou, sem exagero, 
metade da viagem) virou fumaça. Cortei igualmente, 
na cópia, numerosas tolices ditas por mim e por 
D. Glória. Ficaram muitas, as que as minhas luzes 
não alcançaram e as que me pareceram úteis. É 
o processo que adoto: extraio dos acontecimentos 
algumas parcelas; o resto é bagaço. Ora vejam. 
Quando arrastei Costa Brito para o relógio oficial, 
apliquei-lhe uns quatro ou cinco palavrões obscenos. 
Esses palavrões, desnecessários porque não 
aumentaram nem diminuíram o valor das chicotadas, 
sumiram-se, conforme notará quem reler a cena da 
agressão, cena que, expurgada dessas indecências, 
está descrita com bastante sobriedade.

RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 15. ed. São Paulo: Moderna. 
s/d. p. 134.
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11QUESTÃO

*  *  *

Depreende-se do texto que a literatura

01) tem como objetivo a fidelidade ao real imediato.

02) não tem compromisso com os acontecimentos do mundo palpável.

03) recria e transfigura a realidade, num processo de busca do ideal estético.

04) requer sensibilidade do autor para não deixar fluir pontos de vista discordantes.

05) exige do narrador uma visão totalizante da vida das personagens envolvidas na narrativa de ficção.

 EU, o homem cotidiano

 Abri as portas do mundo

 E esbravejei: “Estou aqui!”

 O mundo me olhou sorrindo

 Me perguntou: “E daí?”

 Vai se virando, meu filho,

 Que voltas já dou sem fim

 Girando em torno do sol

 Girando em torno de mim.

TAVARES, Ildásio. EU, o homem cotidiano. Poemas Seletos. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado/COPENE, 1996. p. 50.

O texto sugere

01) percepção melancólica da vida.

02) intransigência da humanidade.

03) interdependência dos indivíduos.

04) autonomia do homem no mundo.

05) insatisfação do homem no mundo.
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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 19

Inglês |

 PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2021.1

TEXTO:
                         Working From home
                          
The fastest-growing job force 
today in America are people who
 work out of their homes.

  Robin Gagliardi, 30, is an administrative assistant 
for the Westchester County, New York, clerk’s office. 
After her daughter, Kristina, was born four years  ago, 
Gagliardi asked her  supervisor if she could work 

5 part time. The supervisor suggested she remain full 
time, working a few days a week from home — an 
arrangement that had never been tried before by  the  
organization. It  paid off:  the  number  of information 
that she processed rose from 60 a day to 100. Since 

10 the arrangement was so successful, Gagliardi began 
working full time from home.

  John Williams was forced to take early retirement   
at  the corporation where he had worked for 31 years. 
He thought that looking for a new job would be too 

15 difficult for a 58-year-old. Instead, he decided to follow 
his entrepreneurial instincts.

  Williams was an expert at home repairs, and over 
the years he’d received many calls from divorced or 
widowed women asking for help with leaky faucets or 

20 defective doors. So Williams founded Rent a Husband 
 Handyman Service in his Rockville, Md., home — and 

has had a continuous series of work ever since.
  Robin Gagliardi and John Williams are members 

of a fast-growing job force: people who work out of 
25 their  homes. 
  Today, many businesses permit employees to 

work at  home,  including  giants  such  as  AT&T 
(with 36,000 telecommuters), IBM and Motorola.  
Even the federal government is hoping to follow this 

30 trend. Faith  Wohl, former director of  the Office of 
Workplace Initiatives for the U.S. General Services 
Administration, says Uncle Sam has a target of 60,000 
telecommuters by the year 2005.

SPEAK UP. Ano 12, n. 154, p. 6-7, s.d. (Adaptado)

“It paid off” (l. 8) — valeu a pena.

12QUESTÃO

13QUESTÃO

14QUESTÃO

15QUESTÃO

As for Robin Gagliardi, it is true to say that she

01) asked her supervisor for a promotion four years ago.

02) had a hard time working full time from home.

03) applied for a new job as soon as her daughter was born.

According to the text, John Williams 

01) receives a small pension because he retired at the wrong 
time.

02) was thirty-one when he began working.

03) had chances of getting a job but decided suddenly to stop 
working.

04) lacked motivation for looking for jobs after his early 
retirement.

05) retired before the usual age after he had worked many 
years in a corporation.

Concerning Robin Gagliardi and John Williams, it is correct to 
say that

01) both of them are employed and work from their homes.

02) Robin didn’t adapt to working outside the company and 
John didn’t either.

03) both of them work in the same company now.

04) Robin works for the Westchester County and so does 
John.

05) John took early retirement and Robin did too.

It can be inferred from the text that

01) Faith Wohl estimates that there will be a large number of 
telecommuters in the United States by 2005.

02) big enterprises are against the new tendency of employees 
working from home.

03) telecommuters should ask themselves if there are good 
advantages for them.

04) the federal government is resistant to telecommuters. 

05) there are few telecommuters employed at AT&T at the 
moment.

04) decided to work part time after her supervisor agreed with 
her.

05) began doing the company work from home after her 
daughter was born.

16QUESTÃO

“the number of information that she processed rose from 60 
a day to 100.” (l. 8-9)

This passage proves that working from home

01) requires a lot of training in computer skills.

02) means less office space in the company.

03) means fewer employees at work.

04) can be quicker and productive.

05) can reduce the company costs.
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17QUESTÃO

18QUESTÃO

20QUESTÃO

21QUESTÃO

22QUESTÃO

19QUESTÃO

The word that  forms the superlative in the same way as “fastest” 
(subtitle) is

01) bad.   

02) famous. 

03) modern.

04) early.   

05) difficult.

The word or expression whose idea is correctly expressed on 
the right is

01) “four years ago” (l. 3) — frequency.

02) “a few days a week” (l. 6) — manner.

03) “never” (l. 7) — doubt.

04) “so” (l. 10) — intensification.

05) “ever since” (l. 22) — place.

The word “that” (l. 7) can be replaced by

01) whose.   

02) which.   

03) to whom.

04)  in which.

05)  who.
 QUESTÕES de 20 a 22
TEXTO:

Your health

  Wireless worries: Still wondering what that cell 
phone is doing to your brain? There’s no convincing 
evidence yet it’s doing much of anything,  but still the 
Cellular Telephone Industry Association is requiring 

5 manufacturers to disclose how much of a cell 
phone’s radiation may be absorbed by the body. The 
measurement, called the specific absorption rate, is 
regulated by the FCC. But whether a lower reading 
translates into a safer phone is anyone’s guess.

10  Double whammy: Not only do smokers die 
younger than nonsmokers, but they also spend a lot 
more of their lives combatting disabilities. You might  
think  that  nonsmokers,  because they live longer, 
would spend more of their lives disabled. Not so. On 

15 average, smokers have difficulty performing daily 
activities, like walking, dressing and washing, for two 
years more than nonsmokers do.

TIME. New York, v. 156, n. 5, p. 68, s.d.

In reference to good news, the Cellular Telephone Industry 
Association

01) asked companies to make publicly known the amount of 
radiation sent to the human body by a cell phone.

02) points out cell phone users are not exposed to any level of 
radiation.

03) admits that people who suffer from heart disease cannot 
use cell phones.

04) expects that the demand for wireless phones will increase 
because people are sure they are out of danger from 
radiation.

05) claims that people can get cell phones at very low prices.

The piece of bad news in the text is that

01) Researches have shown that smokers would rather quit 
their jobs than quit smoking.

02) Nonsmokers are expected to have more stressful lives 
than smokers.

03) Smokers are expected to have lower life expectancy 
besides having more trouble doing routine tasks than 
nonsmokers.

04) Nonsmokers should worry about passive smoking because 
its effects have been harmful.

05) Besides causing bronchial troubles, heart disease and 
lung cancer, smoking can cause many other diseases.

According to the text, the word whose grammatical function is 
correcly stated is

01) “no” (l. 2) — Adverb.

02) “whether” (l. 8) — Preposition.

03) “anyone” (l. 9) — Indefinite pronoun.

04) “that” (l. 13) — Demonstrative pronoun.

05) “their” (l. 14) — Personal pronoun.

*  *  *
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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 2021.1

     x,  x < 0, x   R

A negação da proposição em destaque é

01) $x,  x < 0, x   R.        

02)  $x,  x < 0, x   R.     

03) x,  x < 0, x   R.         

04)  x,  x < 0, x   R.

05)  $x,  x < 0, x   R. 

Em uma farmácia popular, sabe-se que o vidro de um medicamento na embalagem de 200ml 

custa R$4,70, e, na embalagem de 500ml, R$11,00, portanto,

01) comprando-o na embalagem de 500ml,economiza-se R$0,75.

02) comprando-o na embalagem de 500ml, gasta-se mais R$0,05.

03) comprando-o na embalagem de 200ml, economiza-se R$0,30.

04) comprando-o na embalagem de 200ml, gasta-se mais R$0,25.

05) o valor do medicamento é o mesmo em ambas embalagens.

Se as medidas do lado do perímetro e da área de um triângulo equilátero são termos consecutivos 

de uma progressão aritmética, então o lado desse triângulo mede, em u.c.,

01) 10
3

3   

02) 3 3   

03) 5 3   

04) 20
3

3      

05)  15 3

Durante a crise econômica provocada pela pandemia, para atrair clientes, uma loja resolve fazer 
uma promoção, dando desconto de 15% para compras entre R$900,00 e R$1800,00, o que não 
aumentou o volume de vendas. A loja resolveu então aumentar em 10% o desconto já anunciado.

Com base nessa informação, uma compra no valor de R$1600,00 teve um desconto, em reais, 
igual a

01)  500

02) 324 

03) 264 

04) 240 

05) 220
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27QUESTÃO

28QUESTÃO

29QUESTÃO

O projeto Minha Casa Minha Vida 2020 está vendendo um apartamento com as seguintes 
opções de pagamento

I. À vista, com um desconto de 20% do valor real.

II. Duas parcelas iguais, com um desconto de 5% do valor real.

Sabendo-se que o preço à vista é de  R$ 48 000,00, o valor de cada parcela, na opção II, é igual a

01) R$30000,00     04)  R$27500,00   

02) R$29000,00     05)  R$26400,00

03)  R$28500,00 

Considere uma esfera de raio  r  e um cone reto de raio da base r
2      

Sabendo-se que a esfera e o cone têm volumes iguais, pode-se afirmar que a  razão  entre a 
altura do cone e o raio da esfera é igual a

01) 6      04)  12   

02) 8      05)  16

03) 10

Levantamento feito por especialistas no Rio de Janeiro verificou que mais de 20% dos cariocas 
engordaram, em média, 3 quilos durante o isolamento social, provocado pela pandemia.

Visando perder peso, uma pessoa toma remédios e começa a fazer uma dieta alimentar. Os 
resultados obtidos nas oito primeiras semanas dessa dieta estão registrados num sistema 
de coordenadas cartesianas em que o número de semanas, a partir do início da dieta, está 
representado no eixo ox e o peso, a partir de 60kg, está representado no eixo oy.

A partir dessas informaçõese e com base na análise do gráfico, identifique com V as afirmativas 
verdadeiras e com F, as falsas.

Sobre essa pessoa, pode-se afirmar:

(  ) Na terceira semana, não perdeu peso.

(  ) Ao final da quarta semana, tinha perdido exatamente 1kg.

(  ) Entre a quinta e a sexta semanas, perdeu um total de 0,5kg.

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

01) V F F

02) F V F

03) V V F

04) V F V

05) V V V
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30QUESTÃO

31QUESTÃO

Matemática |

Considere hipoteticamente que a população do município de Novas Iguaçu (A) tem crescido  8% 
ao ano, enquanto a população do município de Itaperuna (B) tem  aumentado em 250 habitantes  
a cada ano.

Com base nesses dados, pode-se concluir que, dentre os gráficos apresentados, aqueles que 
melhor representam o crescimento da população de A e B são, respectivamente,

01) I  e  II.   

02) I  e  III.   

03) II  e  III.

04) III  e  II.

05) III  e  I.

No esboço do logotipo de uma empresa foi desenhada uma estrela, formada por losangos, 

inscrita em um polígono regular de acordo com a figura.

Sendo a região exterior à estrela também formada por losangos, pode-se afirmar que a medida 

do ângulo q  é, em radianos, igual a

01) p
9    

02)  p
5   

03) p
4  

04) 3p
8

   

05)  5p
12
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32QUESTÃO

33QUESTÃO

Uma empresa de equipamentos médicos hospitalares, na montagem dos aparelhos X, Y e Z, são 

utilizados os componentes I, II e III.

A Tabela 1 mostra a quantidade de cada um dos componentes utilizados na produção de cada 

aparelho.

A Tabela 2 mostra o preço, em reais, de cada componente, quando comprados à vista ou a prazo.

Com base nessas informações, pode-se concluir:

01) O custo para se produzir X, pagando-se os componentes  à vista, é R$34,00.

02) O custo para se produzir Y, pagando-se os componentes a prazo, é R$42,00.

03) O custo para se produzir X , pagando-se os componentes a prazo, é o mesmo custo para se 

produzir Z, pagando os componentes à vista.

04) Z é o aparelho cujo custo sofre o menor acréscimo, quando os componentes são pagos a 

prazo.

05) Y é o aparelho cujo custo sofre o maior acréscimo, quando os componentes são pagos a 

prazo.

Deseja-se construir uma casa, em um terreno quadrado, deixando-se uma faixa frontal de 4 
metros e uma faixa lateral de 5 metros. Sabe-se que a casa ocupará 3

5
 da superfície total desse 

terreno.

Com base nessa informação, pode-se afirmar que a área da casa mede, em m2,

01) 240     

02) 200     

03) 172       

04) 169

05) 153

Matemática |
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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

Ciências Humanas |

 PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2021.1

A elevação dos níveis de consumo nas últimas décadas, tanto 
nos países centrais quanto nos periféricos, vem exigindo a 
diversificação e a ampliação da produção industrial, visando 
atender às exigências do mercado.

O crescimento demográfico, o incremento da atividade fabril 
e a expansão das multinacionais têm implicado um aumento 
na demanda de recursos primários com consequências da 
organização do espaço.

Considerando-se essas informações e os conhecimentos sobre 
o modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade de 
consumo, suas implicações e soluções, pode-se afirmar:

01) Os países que mais depredam o meio ambiente são os 
periféricos, devido ao modelo econômico adotado.

02) A expansão capitalista tem desencadeado problemas 
ambientais em escala planetária e a exaustão de muitos 
recursos naturais.

03) A substituição do uso da energia primária pela energia 
nuclear é a solução adequada para o problema da 
destruição do ecossistema terrestre.

04) Os ecossistemas do globo terrestre só são afetados nos 
países cuja economia é baseada nas atividades primárias, 
porque são elas que contaminam a água e o solo.

05) As constantes inovações tecnológicas têm gerado grandes 
soluções para a reciclagem do lixo e, nos países centrais, 
o meio ambiente é pouco afetado por esse problema.

A reportagem sobre o nepotismo entre prefeitos 
foi ótima, apesar de revelar algo que nós já 
sabemos desde os tempos de Cabral. A surpresa 
é quando a revista mostra alguns números em 
que a maioria dos prefeitos se diz de esquerda.
(LIMA. In: ÉPOCA, s.d).

O nepotismo, ainda bastante usado no Brasil, caracteriza-se

01) pelo fato de o Executivo gastar mais do que o orçamento 
permite.

02) pela mudança de um político para outro partido, 
abandonando aquele que o elegeu.

03) pelos conchavos realizados a fim de se obter a liberação 
de verbas federais e a ocupação de cargos públicos.

04) pela nomeação de políticos para as funções técnicas da 
máquina administrativa, na esfera federal, estadual e 
municipal.

05) pelo apadrinhamento político exercido pelos ocupantes 
do Legislativo, Executivo ou Judiciário, quando nomeiam 
parentes para ocupar cargos públicos.

O Brasil, em virtude de ser um país emergente, 

01) apresenta um perfil demográfico em que a maioria da 
população corresponde à faixa etária de 0 a 19 anos.

02) mostra contrastes sociais significativos, mas um 
crescimento regional homogêneo.

03) absorve a maioria absoluta da população ativa no setor 
secundário.

04) possui um setor terciário hipertrofiado.

05) tem o IDH 1.

“Não nos é possível ser instruídos porque não 
há escolas e desde a infância devemos trabalhar 
além de nossas forças por um salário ínfimo. 
Quando desde os nove anos somos obrigados 
a ir para a usina, o que nos espera? Nós nos 
vendemos ao capitalista por um pedaço de pão 
preto; guardas nos agridem a socos e cacetadas 
para nos habituar à dureza do trabalho; nós nos 
alimentamos mal, nos sufocamos com a poeira e 
o ar viciado, até dormimos no chão, atormentados 
pelos vermes [...]” . ( DEFRASNE; DEL; LARAN. 
In: AQUINO; FRANCO; LOPES, s.d).

A situação retratada no texto caracteriza a situação vivida pelos

01) indígenas que formavam a mão de obra compulsória nas 
colônias espanholas da América.

02) colonos nos grandes engenhos de açúcar no Brasil 
Colonial.

03) operários fabris durante a Revolução Industrial Inglesa.

04) operários russos durante o regime bolchevista.

05) escravos do sul dos Estados Unidos, durante o período 
que antecedeu à Guerra de Secessão.

38QUESTÃO

Ao organizar o espaço geográfico, o homem transforma a 
natureza, utilizando técnicas que caracterizam a sociedade, 
seus valores étnicos, religiosos, políticos e interesses 
econômicos.

Considerando essa informação, identifique as afirmativas 
verdadeiras:

I. A compreensão do espaço geográfico só pode ser 
concebida quando são observadas as transformações 
históricas ocorridas ao longo da história da humanidade.

II. O espaço natural só foi modificado nos países centrais, já 
que só eles dispõem de tecnologia capaz de transformá-lo 
em espaço geográfico.
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39QUESTÃO

40QUESTÃO

Considerado pela política econômica oficial, o principal motor do desenvolvimento brasileiro, o agronegócio — a produção 
agropecuária apoiada em novas tecnologias e voltada para a exportação — vem provocando, segundo diversos estudos, danos ao 
ambiente e transformações sociais importantes. 

Utilizando grandes extensões de terra e uma tecnologia altamente sofisticada, o agronegócio torna o país refém de uma prática 
agrícola altamente devastadora dos ecossistemas naturais por centralizar-se na monocultura extensiva.  

Além de causar danos irrecuperáveis ao ambiente,  esse tipo de agricultura — geralmente subordinada à comercialização globalizada 
de espécies com baixa diversidade genética — conduz a segurança alimentar da humanidade a riscos.

Isso acontece, porque o agronegócio 

01) estabelece áreas cultivadas com populações de baixo potencial adaptativo e, portanto, mais vulneráveis a mudanças climáticas 
e epidemias.

02) limita a reprodução dos cultivos a processos de multiplicação vegetativa por afetar os agentes  polinizadores.

03) aumenta a competição interespecífica, exigindo maior utilização de fertilizantes e de agrotóxicos.

04) induz a um incremento na velocidade dos processos  enzimáticos da planta, o que esgota mais rapidamente as reservas em 
nutrientes do solo.           

05) enfraquece o valor nutritivo dos alimentos, aumentando o tamanho das safras.

Apesar de todo o otimismo em relação ao espantoso crescimento da China e suas consequências para a economia 
global, o FMI afirma que países com características semelhantes às da nação asiática poderão perder mercado e 
emprego nos próximos anos. (CANZIAN. In: FOLHA DE S. PAULO, s.d).

Considerando-se as informações do texto e os conhecimentos sobre a economia da China, pode-se afirmar:

01) A recuperação da economia chinesa deve-se ao fato de o FMI ter dispensado os juros da dívida externa, o mesmo não 
acontecendo com os demais países.

02) O espantoso crescimento da China decorre da sua vitória por ter eliminado a miséria pessoal, enquanto os países emergentes 
ainda não conseguiram tal proeza.

03) A ausência de solos inférteis, a baixa altimetria do relevo e as grandes reservas naturais fazem da China uma nação mais 
atraente do que os demais países emergentes.

04) A diminuição dos fluxos de investimentos para os países emergentes e o aumento desses investimentos na China podem 
ameaçar a economia dos países subdesenvolvidos.

05) A ausência de inflação na China e a valorização do yuan são as principais causas do crescimento alcançado, enquanto, nos 
países emergentes, a inflação e a desvalorização da moeda constituem uma realidade inquestionável.

III. O homem, ao criar o espaço geográfico, se apropriou do espaço natural, transformando-o de acordo com os interesses do 
capital.

IV. A produção do espaço geográfico capitalista é fruto dos trabalhos individualizados e, por esse motivo, ele não é um produto 
social.

V. A sociedade capitalista, por ser excludente, possui uma organização do espaço geográfico que só desfavorece o proletariado.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas são verdadeiras é a

01) I e II.   

02) II e IV.   

03)  III e IV.

04)  I, III e V.

05)  II, IV e V.

Ciências Humanas |
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41QUESTÃO

42QUESTÃO

43QUESTÃO

Ciências Humanas |

CANZIAN, Fernando. In: FOLHA DE S. PAULO, s.d.

Considerando-se as informações e os conhecimentos sobre problemas que afetam a economia brasileira, pode-se afirmar:

01) A burocracia brasileira dificulta investimentos especulativos no país, porque a legislação proíbe a entrada de capitais voláteis.

02) A baixa carga tributária brasileira não constitui fator de atração para os investimentos, porque a infra-estrutura é inadequada.

03) A burocracia, a corrupção, a dificuldade de valer contratos e os custos das obrigações sociais afastam os investimentos no 
Brasil.

04) A diferença entre o Brasil, a China e a Índia, em relação à entrada de investimentos, é a desvalorização da moeda brasileira, 
devido à inflação e aos juros altos.

05) A  mão de obra não qualificada, aliada à deficiente infraestrutura, afasta os investimentos, apesar da estabilidade das regras 
vigentes no país.

O modo de exploração do meio ambiente pelo homem, nos países periféricos, contribui para agravar ainda mais a qualidade de vida 
das populações.

Essa situação é decorrente

01) da valorização econômica excessiva pelo homem, da própria terra e de seus recursos.

02) das relações econômicas e políticas entre as nações e das relações do homem com a terra.

03) das técnicas nativas de apropriação e uso da terra, que determinaram o equilíbrio ecológico sustentável da região.

04) do baixo potencial dos recursos naturais e do homem, que impede o rompimento das amarras do subdesenvolvimento.

05) do determinismo geográfico, que cada vez mais comprova a sua veracidade, tanto em países desenvolvidos quanto em 
subdesenvolvidos, apesar de todo avanço da sociedade moderna.

A nova ordem mundial se caracteriza por causa

01) do domínio absoluto dos Estados Unidos na economia mundial e nas decisões geopolíticas que determinam a nova organização 
do espaço geográfico.

02) do enfraquecimento do Estado-Nação e do fortalecimento das corporações internacionais. 

03) da democratização de todos os países da América Central istímica e insular.

04) do aumento das tensões entre o leste europeu e a Europa Ocidental.

05) da tendência de conflitos bélicos entre os países da Europa Ocidental.

*  *  *
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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

48QUESTÃO

Ciências Natureza |

 PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2021.1

Quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar e 
maior o consumo. O resultado? Gasta-se mais combustível, 
principalmente em alta velocidade – carros entre 90 e 120 
km/h podem consumir até 30% a mais do que em velocidades 
menores. 

Considere uma situação em que a intensidade da força total de 
resistência ao movimento, Fr, seja proporcional ao quadrado da 
intensidade da velocidade v do veículo.

Se o veículo descrever movimento retilíneo e uniforme e duplicar 
o módulo da sua velocidade, então a potência desenvolvida 
pelo motor será multiplicada por

01)  2    

02)  4    

03)  8

04)  12

05)  14

No Brasil, 40% de toda a água tratada é desperdiçada. 
Ocupamos o 12° lugar no ranking de nações que mais 
desperdiçam água. É claro que uma grande parte dessa perda 
é responsabilidade da má administração de recursos naturais 
por parte da indústria e dos órgãos públicos; no entanto, como 
consumidores, também temos a tarefa de economizar esse 
bem tão escasso no nosso dia a dia. 

Assim, se por uma torneira defeituosa cair uma gota de água a 
cada segundo e, em uma hora, o volume de água desperdiçado 
for de 0,18 litro, é correto afirmar que o volume de uma gota 
d’água é igual, em m3, a

01) 2,0.10-4

02) 4,0.10-9

03) 4,0.10-6

04) 5,0.10-5

05) 5,0.10-8

Além da informação acerca da localização, a visão fornece 
informações complementares sobre a natureza dos vários 
objetos observados. 

Com base nos conhecimentos biológicos, associados à 
capacidade visual e suas limitações, é correto afirmar:

01) A visão representa uma parte significativa do influxo 
sensitivo total de que o cérebro humano depende para 
interpretar o ambiente que nos cerca.

02) A imagem focalizada na retina estimula células cones 
fotossensíveis que interpretam e reconhecem os objetos 
a serem observados.

03) A íris, em analogia com uma máquina fotográfica,  funciona 
como o filme fotográfico, enquanto a retina funciona como 
a lente dessa máquina. 

04) O cristalino é uma lente biconvexa e opaca responsável 
por filtrar o excesso de luz que atravessa a pupila em 
direção à retina presente no fundo do olho.

05) A miopia é uma deficiência na acuidade visual que se 
caracteriza por formar uma imagem totalmente invertida 
exatamente no fundo da retina.

A partir das informações do texto e dos conhecimentos sobre 
Óptica Geométrica, é correto afirmar:

01) O olho que observa por uma lente com filtro vermelho vê 
imagem dessa cor porque essa lente reflete difusamente 
a luz vermelha proveniente da tela.

02) A imagem formada por uma lente convergente de um 
objeto situado a qualquer posição diante dessa lente pode 
ser reproduzida pelo cristalino do olho.

03) A lente da câmara estereoscópica utilizada para produzir 
filme 3D é divergente.

04) O espelho usado para projetar uma imagem deslocada em 
uma segunda lente é convexo.

05) A imagem formada na retina do olho tem as mesmas 
características da imagem formada em uma câmara 
escura. 

Em competições esportivas, os atletas se  
preocupam com a umidade relativa do ar. 
O esforço físico pesado torna-se mais exaustivo 
no ar úmido — a transpiração torna-se difícil, o 
que prejudica o controle natural da temperatura. 
Essa preocupação aparece, por exemplo, na 
corrida de São Silvestre, em São Paulo, em 
pleno verão, época em que a umidade relativa 
do ar é elevada.
A umidade relativa do ar é calculada dividindo-
se a pressão de vapor de água pela pressão 
máxima de vapor de água à mesma temperatura. 
Quando a pressão de vapor de água é 26mm de 
Hg, a 30oC e a pressão máxima de vapor de 
água, a essa temperatura é 31,8mm de Hg, a 
umidade relativa do ar é, aproximadamente, 0,80 
ou 80%. (FELTRE, p.399).

 QUESTÕES 46 e 47
Os raios de luz refletidos do objeto entram nos nossos olhos, 
atravessam as estruturas oculares — a córnea, a pupila, os 
humores, o cristalino — e chegam ao fundo do olho, até a retina, 
onde existem células sensíveis a luz. A imagem transformada 
em impulsos nervosos, é enviada através do nervo óptico ao 
cérebro. A luz é uma onda eletromagnética e a sua velocidade 
no vácuo é de aproximadamente 3,0 x 105km/h
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49QUESTÃO

50QUESTÃO

51QUESTÃO

52QUESTÃO

Ciências Natureza |

Uma análise dessas informações permite concluir:

01) O processo de evaporação da água, durante a 
transpiração, é exotérmica, o que torna difícil o controle 
natural de temperatura.

02) A umidade relativa do ar elevada, 80%, no verão de 
São Paulo, torna mais difícil a evaporação de água na 
transpiração.

03) O corpo dos atletas, no verão, durante a corrrida de São 
Silvestre, se resfria facilmente, absorvendo calor do meio 
ambiente.

04) A queda brusca da temperatura, quando a umidade 
relativa do ar atinge 100%, torna-o límpido e isento de 
nebulosidade.

05) O clima se torna propenso a chuvas, a  temperaturas 
elevadas, quando a umidade do ar está baixa.

Vidros fotocromáticos utilizados em óculos, cujas lentes 
escurecem sob ação da luz solar, contêm nitratos de prata e 
de cobre (I), AgNO3 e CuNO3. Sob efeito da luz, os íons Ag+(s) 
e Cu+(s) são transformados, respectivamente, em Ag(s) e em 
íons Cu2+(s).

A partir da análise dessas informações, é correto afirmar:

01) O escurecimento dos vidros fotocromáticos se deve à 
liberação de energia entre íons Ag+(s) e Cu+(s).

02) A luz solar, ao incidir sobre os vidros fotocromáticos, 
comporta-se como oxidante dos íons Ag+(s).

03) Ao clarearem completamente, as lentes fotocromáticas 
apresentam maior concentração de íons Cu2+(s).

04) Os íons Cu+(s) são reduzidos, ao absorverem luz solar.

05) O escurecimento das lentes fotocromáticas se dá pela alta 
concentração de átomos de prata no vidro.

A identificação das substâncias que constituem a matéria 
através das propriedades densidade, solubilidade, calor 
específico, ponto de fusão, ponto de ebulição e cor é uma 
rotina nos laboratórios químicos.  

Dentre as propriedades citadas, a que um laboratorista utiliza 
numa cristalização fracionada é

01) densidade.   

02) solubilidade.   

03) calor específico.

04)  ponto de ebulição. 

05)  ponto de fusão.

Observa-se que algumas bebidas alcoólicas, quando mantidas 
por alguns dias em congeladores domésticos, em que a 
temperatura atinge cerca de -5oC, não congelam.

Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre 
propriedades da matéria, pode-se afirmar:  

01) A temperatura do congelador é maior que o ponto de 
fusão da bebida.

“O vaqueiro invadindo o território dos índios 
em busca de suas pastagens e os garimpeiros 
cavando o seu sonho a ponta de picareta levam, 
para o pobre selvagem, suas mazelas e suas 
doenças.” (Ciência Hoje, p. 45)

A ocorrência de epidemias devastadoras é comum em 
populações nativas quando entram em contato com um agente 
estranho. Essa resposta de populações nativas a agentes 
infecciosos é consequência 

01) dos padrões alimentares próprios dos nativos,  nos quais 
favorecem a multiplicação dos parasitas.

02) do estado natural de subnutrição crônica dos índios, pela 
sua deficiente adaptação a ambientes naturais.

03) da deficiência  de medicamentos específicos, como 
antibióticos, para combater as viroses.

04) da intensa exposição da população indígena ao agente 
patogênico, sem que tivessem desenvolvido uma resposta 
imunológica.

05) do grau de desenvolvimento cultural dos índios, que limita 
a assimilação de procedimentos profiláticos.

 QUESTÕES  53 e 54

A figura ilustra eventos fisiológicos em plantas de Elodea 
submetidas a diferentes condições experimentais.

02) As bebidas alcoólicas são misturas eutéticas, mudam de 
estado físico a temperaturas variáveis.

03) O elevado teor alcoólico da bebida impede o seu 
congelamento em qualquer temperatura.

04) Somente as substâncias simples têm ponto de fusão 
determinado.

05) A adição de álcool à água provoca aumento do seu ponto 
de congelamento.
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54QUESTÃO

55QUESTÃO

Ciências Natureza |

Uma abordagem ecológica, associada ao processo sob investigação, permite afirmar:

01) O experimento reflete a existência de cadeias alimentares simples.

02) A ausência de pequenos animais, nas duas condições, compromete a sobrevivência das plantas.

03) O uso de luz pelas plantas inaugurou o heretrotrofismo na Biosfera.

04) A Elodea é um exemplo de produtor em ecossistemas aquáticos.

05) Os resultados experimentais revelam a independência do meio biótico em relação ao abiótico.

“Oswaldo Cruz consolidou no Brasil ideias que hoje são banais, mas que estavam longe de parecerem óbvias no início 
do século passado: prevenir é melhor do que remediar; o corpo de uma pessoa faz parte de um corpo coletivo, no que 
se refere às doenças contagiosas; é preciso ter como ideal a erradicação das doenças; a vacinação em massa é o 
melhor meio para se chegar a esse fim.” (VIANNA. In: Folha de S. Paulo, s.d).

Considerando-se a realidade da saúde pública no Brasil, no que tange às endemias e pandemias, as ideias de Oswaldo Cruz 
refletidas em seu trabalho pressupõem a

01) erradicação da doença de Chagas a partir da extinção do hospedeiro intermediário.

02) estabilidade genética dos patógenos relacionados com os principais endemias brasileiras.

03) utilização em massa de novos medicamentos antibióticos no combate às epidemias de etiologia viral.

04) produção de vacinas de amplo espectro para o controle de doenças emergentes.

05) abordagem na prevenção de doenças bacterianas envolvendo o corpo coletivo representado pela sociedade.

53QUESTÃO

A partir da análise do experimento, é correto afirmar:

01) As bolhas desprendidas da planta, em presença de luz, constituem o oxigênio.

02) A água representa a variável analisada no estudo da fotossíntese.

03) Na ausência de luz, todas as etapas da fotossíntese sofrem interrupção imediata.

04) A presença de clorofila é, em si, uma condição suficiente para garantir a síntese de glicose pela planta.

05) O desenvolvimento da Elodea mantém-se inalterado nas duas condições experimentais.

*  *  *
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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:

1.
 Teve uma dor de cabeça daquelas? Se der um Google, vai descobrir que pode tanto ser stress quanto vista cansada, 
enxaqueca. Até um tumor cerebral. Bem-vinda à era da informação fácil. A internet ajuda você a encontrar o caminho para casa. 
E anda sendo usada também para autodiagnosticar problemas de saúde. Por isso, é difícil resistir à infinita quantidade de sites 
sobre o assunto na rede. Segundo uma pesquisa desenvolvida pela estudiosa Wilma Madeira, da USP, esse é um dos temas 
mais procurados na internet. Ela conta que 83% dos 116 participantes (52% eram mulheres entre 18 e 60 anos de todo o Brasil) 
procuram informações médicas e 85% voltam a fazer pesquisas online depois de visitar o doutor em carne e osso. Segundo 
Wilma, não é que os pacientes duvidem dos médicos. Mas as consultas estão cada vez mais rápidas e alguns têm vergonha 
de perguntar até esclarecer todas as dúvidas. E é aí que entra a internet. Está tudo lá. A preocupação dos especialistas é que 
a prática leve ao autodiagnóstico e à automedicação. «Conhecer melhor a doença é importante», diz o neurologista Abram 
Topczewski. "O perigo está em se acomodar com os dados da internet e não procurar um especialista, ou entrar em pânico sem 
motivo real."

CUIDADO COM o... Disponível em: <http://www.oswaldocruz.com/site/dicas-de-saude/576-cuidado-com-o-dr-google>. Acesso 
em: 18 out. 2020.

2.

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=o+dr+google,+o+paciente+e+o+m%C3%A9dico+e+o+m%C3%A9dico&rlz=
1C1AVFC_enBR777BR7>. Acesso em 18 out. 2020.

Proposta de Redação
A partir da leitura dos textos motivadores anteriores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa, argumentando, com coesão e clareza, uma 
proposta de intervenção viável e ética, sobre o tema indicado a seguir. 

O avanço da tecnologia tem contribuído muito para facilitar o acesso ao conhecimento, entretanto esta não substitui 
os benefícios de uma saudável relação médico-paciente. 

Redação |
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Rascunho da Redação

Redação |
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