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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.

"Prefiro ser essa metamorfose ambulante."

“Metamorfose Ambulante”, 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 3

Língua Portuguesa |

2QUESTÃO

3QUESTÃO

1QUESTÃO

 - PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2021.1

TEXTO:
  Um dos procedimentos estéticos mais realizados em 

consultórios do Brasil é o peeling, de acordo com 
pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD). Indicado para rejuvenescimento facial e 

5 suavização de manchas e marcas de acne, o método 
foi apontado por 49% dos 823 especialistas ouvidos 
como o tratamento de beleza mais procurado, seguido 
por opções de laser e luz intensa pulsada, botox e 
preenchimentos. 

10  Peeling, em inglês, quer dizer descamação. 
E é exatamente esse o objetivo da técnica: fazer 
com que a pele se descame, abrindo o caminho 
para uma renovação intensa da cútis. Sua grande 
vantagem — e a razão de ter se tornado o campeão 

15 da beleza no País — é proporcionar visível melhora 
de forma rápida e sem exigir necessariamente que 
a pessoa passe muito tempo longe das atividades 
cotidianas. “Conseguimos resultados realizando 
peelings mais leves mais de uma vez”, explica o 

20 dermatologista Omar Lupi, um dos responsáveis pelo 
estudo. “Ninguém mais tem tempo para ficar em casa 
se recuperando de um procedimento agressivo”, 
completou.

  O processo pode ser feito de maneira química, 
25 mecânica e a laser. Nos químicos, a descamação 

é induzida por substâncias químicas. As mais 
usadas são os ácidos retinoico, salicílico e glicólico 
e a resorcína. “Eles são bem tolerados e de baixa 
incidência de complicações”, afirma a dermatologista 

30 Dóris Hexsel, da PUC Rio Grande do Sul. Nos 
mecânicos, é feita uma esfoliação mais leve, como 
no peeling de cristal (a microdermoabrasão), ou uma 
espécie de  lixamento da pele, caso da dermoabrasão. 
Entre as opções a laser, está o de CO2 fracionado. 

PRADO, Adriana. O campeão da beleza. IstoÉ. São Paulo: Três, 
ano 35, n. 2155, 2 mar. 2011.

Sobre o texto, identifique com V as afirmativas verdadeiras e 
com F, as falsas.

(  ) A descamação da pele viabiliza uma renovação cutânea, 
o que se traduz em rejuvenescimento e beleza.

(  ) O artigo destaca o resultado de um estudo sobre 
tratamentos de beleza feitos por brasileiros.

(  ) Mais da metade dos especialistas ouvidos na pesquisa 
apontou o peeling como o procedimento estético preferido.

(  ) A articulista dá suporte às suas afirmações, usando 
o depoimento de dermatologistas ouvidos durante a 
pesquisa. 

(  ) O processo mais solicitado pelos interessados no 
rejuvenescimento facial, conforme o texto, é o peeling feito 
por meio químico, devido à tolerabilidade dos produtos e à 
baixa incidência de complicações.

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

01) V F F F V

02) V V F V F

03) F F V V F 

04) F V V F F

05) V V V V V

Quanto aos recursos linguísticos usados no texto, a única 
informação em desacordo com o contexto e com as normas 
que regem a língua padrão é a da alternativa

01) A locução prepositiva “de acordo com” (l. 2) pode ser 
substituída, sem prejuízo semântico, por "segundo".

02) A forma verbal “foi apontado” (l. 6) possui o mesmo valor 
passivo que “é induzida” (l. 26).

03) O termo “como” (l. 7) denota uma ideia diferente da 
explicitada por “como” (l. 31).

04) O advérbio “ mais” (l. 19), nas duas ocorrências, expressa 
intensidade.

05) Os pronomes “Eles” (l. 28) e “o” (l. 34) resgatam, 
respectivamente, os termos “os ácidos retinoico, salicílico 
e glicólico e a resorcina” (l. 27-28) e “O processo” (l. 24).

O desenvolvimento da ciência e da medicina tem contribuído 
para a melhoria da saúde, como também para o surgimento de 
novos procedimentos estéticos. 

Uma extrapolação que pode ser feita a partir do texto em 
relação às mudanças nos padrões sociais e estéticos ocorridas 
na sociedade global, permite afirmar:

01) O uso de procedimentos estéticos, no Brasil, se restringe 
à elite social, visto que as demais camadas da sociedade 
não dispõem de condição econômica e financeira para se 
preocupar com a beleza e a autoestima.

02) A utilização da medicina para fins estéticos e as novas 
pesquisas nessa área têm prejudicado o atendimento 
nos hospitais públicos brasileiros, principalmente para 
as camadas mais carentes da sociedade, em função do 
deslocamento de verbas para a dermatologia estética.
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4QUESTÃO

5QUESTÃO

Língua Portuguesa |

 QUESTÕES 4 e 5

03) A elevação do padrão de vida, proveniente da adoção das políticas neoliberais no Brasil, tem possibilitado o acesso das 

camadas trabalhadoras aos bens de consumo e o deslocamento dos gastos com as necessidades básicas para a aquisição de 

bens e de serviços supérfluos.

04) O lucro obtido pelas empresas farmacêuticas e pelas clínicas de estética com os procedimentos de rejuvenescimento tem sido 

reinvestido em pesquisas de novos medicamentos e procedimentos cirúrgicos, nas demais áreas da medicina.

05) A crise moral e ética que se pode observar no mundo globalizado está relacionada, entre outros fatores, ao consumismo 

exagerado, que leva à exacerbação dos valores materialistas e individualistas e à valorização da aparência em detrimento da 

essência.

POVO brasileiro alterou seu status de:..Disponível em: <http://www.
google.com.br/imgres?q=an%C3%Bancio+publicit%C3%A1rio+
sobre+concentra%C3%A7%C3%A3o+para+protesto&hl=>. 
Acesso em: 10 nov. 2020.

Comparando-se a mensagem do cartaz com a do anúncio, é correto afirmar:

01) Ambas tratam do mesmo assunto.

02) As duas veem a totalidade do povo brasileiro como destemida.

03) Uma e outra enaltecem o comprometimento do brasileiro com seu país.

04) Tanto uma quanto outra destacam o valor da luta para a garantia de direitos.

05) As abordagens diferem no que diz respeito ao viés temático de que tratam.

Considerando-se o contexto em que foi usada no anúncio, a substituição da palavra transcrita à direita está corretamente indicada 
à esquerda na alternativa

01) “alterou” –– falsificou.

02)  “status” –– condição.

03)  “eternamente” –– majestosamente.

04) “berço” –– nascimento.

05)  “esplêndido” –– reluzente.

SE VOCÊ não está lutando por uma solução, então VC é parte do 
problema. Disponível em: <http://www.google.com.imgres?q= 
bandeiras+reivindicat%C3%B3rias&start=149&hl=>.Acesso 
em: 10 nov. 2020.
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 QUESTÕES  de 6 a 8
TEXTO:

  Trabalhar por prazer, com liberdade e férias 
em qualquer período do ano, parece uma utopia 
ou, no mínimo, algo incapaz de pagar as contas do 
fim do mês. Mas o profissional de 2020 é alguém 

5 exatamente assim, que manda na sua profissão e 
não trabalha por dinheiro, mas por amor. “No rastro 
do vazio deixado pelos anos 90, descobrimos que o 
trabalho deve ter um significado maior que a busca 
financeira”, afirma a psicóloga Ana Cristina Limongi 

10 França, coordenadora do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Gestão da Qualidade de Vida no 
Trabalho, da FEA-USP. Na busca dessa essência, 
entra em jogo o conceito de vocação laboral, ou seja, 
uma espécie de chamado íntimo que direciona a 

15 profissão de acordo com as preferências pessoais. E, 
antes que alguém fale que esse formato de trabalho é 
incapaz de  gerar lucros, basta lembrar que o tempo 
de aposentadoria está diminuindo gradativamente 
e as jornadas de trabalho misturando-se cada vez 

20 mais à vida pessoal. Ou seja, quem estiver em uma 
profissão que não proporcione alegria e prazer vai 
ter um problema longo e difícil pela frente. E, quanto 
menos motivação, menos dinheiro no banco. “Hoje, os 
profissionais buscam qualidade de vida em momentos 

25 de ruptura, quando largam tudo pelo que gostam. 
E isso será um contínuo, até as escolhas serem 
pautadas apenas pela felicidade que oferecem”, 
diz Ana Cristina. Assim, os conceitos temidos em 
relatórios de RH, como pró-atividade, network bem 

30 estabelecido ou flexibilização do tempo, serão atitudes 
naturais nesse novo ambiente de bem-estar. 

  E, se o prazer pelo trabalho for sincero, a mistura 
entre os espaços pessoais e profissionais deixa de 
ser um problema. Tecnologias, como smartphones, 

35 notebooks mais baratos e conexão wi-fi abundante, 
acabaram com a velha imagem de abrir a porta de 
casa e deixar o trabalho para fora. Agora, saber 
separar essas duas áreas ou reuni-las, quando 
necessário, é uma decisão que os profissionais estão 

40 aprendendo, sozinhos, a tomar.

LOIOLA, Rita. O futuro do trabalho, Galileu. Disponível em: <http://
revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/ 0,,EDG87001-7855-216-
4,00-O+FUTURO+DO+TRABALHO.html>. Acesso em: 10 nov. 
2020. Adaptado.

6QUESTÃO

O cenário delineado nas relações profissionais na atualidade 
ratifica as ideias apresentadas no texto, que tem como proposta

01) criticar a vocação laboral.

02) desmerecer o trabalho, cujo objetivo seja o lucro.

03) subestimar o comportamento do  profissional do ano 2020.

04) visualizar uma relação estimuladora entre trabalho e vida 
pessoal.  

05) fazer um levantamento das atividades de um trabalhador 
da atualidade.

7QUESTÃO

Está incorreta a informação referente ao termo transcrito em

01) “assim” (l.  5) refere-se ao pensamento expresso no início 
do texto.

02) “mas” (l. 6) estabelece um paralelo com as ideias 
expressas na oração anterior.

03) “isso” (l. 26) resgata a informação contida na frase anterior.

04) “até” (l. 26) é um marcador de limite temporal.

05) “como” (l. 29) introduz uma exemplificação.

Chego sempre na hora certa,
contem comigo, não falho,
pois adoro o meu emprego, 
o que detesto é o trabalho.

MILLOR, Fernandes. Disponível em: <http: www.citador.pt/poemas>.  
Acesso em:  10 nov. 2020.

Analisando-se os versos de Millor Fernandes e comparando-os 
com o texto anterior, a alternativa que apresenta uma análise 
incorreta é

01) O texto de Millor não apresenta dados que permitam 
compará-lo ao texto anterior.

02) O poema foi escrito de forma irônica, o que não acontece 
com o texto anterior.

03) Uma proximidade de sentido contextual existe, pelo uso 
da palavra “trabalho”, como no texto anterior. 

04) Esses versos dialogam com texto anterior, estabelecendo 
com ele uma ponte de ideias.

05) As palavras “emprego” e “trabalho” possuem significados 
idênticos no poema.

8QUESTÃO

TEXTO:

  No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, 
herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo 
da noite. Houve um momento em que o silêncio foi 
tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, 

5 que a índia tapanhumas pariu uma criança feia. Essa 
criança é que chamaram de Macunaíma.

       Já na meninice fez coisas de sarapantar. De 
primeiro: passou mais de seis anos não falando. Se 
o incitavam a falar, exclamava: 

10  — Ai!  que preguiça!. . . 
 e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, 

trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabalho dos 
outros e principalmente os dois manos que tinha, 
Maanape já velhinho e Jiguê na força de homem. O 

15 divertimento dele era decepar cabeça de saúva. 
Vivia deitado mas si punha os olhos em dinheiro, 
Macunaíma dandava pra ganhar vintém. 

ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. 30. 
ed. Belo Horizonte; Rio de Janeiro: Villa Rica, 1997. p. 9.

 QUESTÕES  9 e 10

Língua Portuguesa |
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9QUESTÃO

10QUESTÃO

11QUESTÃO

Língua Portuguesa |

O fragmento destacado pertence a uma obra ícone da literatura modernista do início do século XX e evidencia seu caráter 
antropofágico, na medida em que 
01) caracteriza Macunaíma a partir dos principais elementos que constituem a figura do herói mítico e clássico.

02) apresenta, como personagem principal e representante do povo brasileiro, um índio nascido na Amazônia. 

03) enaltece, como relevante marca identitária da formação de Macunaíma, o conjunto de valores e tradições indígenas.

04) absorve a cultura estrangeira, rejeitando a própria cultura, por meio de críticas e ironias quanto às atitudes e aos valores do 
povo brasileiro.

05) se apropria do discurso mítico e idealizado do nascimento de um herói clássico para desconstruí-lo, transformando-o, 
ironicamente, em anti-herói.

A análise dos aspectos linguísticos e literários do fragmento da obra Macunaíma permite afirmar:

01) A expressão “herói de nossa gente” (l. 2) é um aposto especificativo, que deixa bem claro o posicionamento irônico do narrador, 
ao apresentar uma personagem que em nada reproduz as marcas identitárias de um povo.

02) A pista linguística “Já” (l. 7) é um modificador verbal que sugere uma conduta da personagem que poderá mudar ao longo de 
seu itinerário heroico.

03) Os termos “meninice” (l. 7), “sarapantar” (l. 7) expressam a valorização de uma linguagem oral e popular, que consolida, no 
imaginário coletivo, um traço da identidade brasileira.

04) O discurso direto “— Ai! que preguiça!” (l. 10) é revelador de um comportamento inerente a toda a família de Macunaíma, 
sugerindo uma ideia de povo marcado pelo pessimismo e pela inação existencial.

05) A oração “Macunaíma dandava pra ganhar vintém.” (l. 17) explicita uma finalidade, sugerindo um traço positivo muito 
comum do povo brasileiro, que procura sempre melhorar de vida por meio do trabalho.

  Houve uma árvore que pensava. E pensava muito. Um dia, transpuseram-na para a praça no centro da cidade. 
Fez-lhe bem a deferência. Ela entusiasmou-se, cresceu, agigantou-se.

  Aí vieram os homens e podaram seus galhos. A árvore estranhou o fato e corrigiu seu crescimento, pensando 
estar na direção de seus galhos a causa da insatisfação dos homens. Mas, quando ela novamente se agigantou, 
os homens voltaram e novamente amputaram seus galhos.

  A árvore queria satisfazer aos homens por julgá-los seus benfeitores, e parou de crescer. E como ela não 
crescesse mais, os homens a arrancaram da praça e colocaram outra em seu lugar.

FRANÇA JR. Oswaldo. As laranjas iguais. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p.17.

A leitura e análise do miniconto permite afirmar:

01) A linguagem prolixa e metafórica do texto aproxima-o do movimento realista, que busca a denúncia das mazelas sociais.

02) A narrativa metaforiza a insatisfação existencial do ser humano, ao revelar seu descontentamento diante da presença imponente 
e autônoma da natureza.

03) Alguns elementos que compõem a estrutura narrativa desaparecem, como tempo e espaço, por ser um enredo curto e objetivo.

04) O narrador responsabiliza o homem pelos transtornos causados à natureza, que está personificada pela árvore de que trata o 
texto em análise.

05) A árvore acaba desistindo de tentar satisfazer o homem, por entender perfeitamente seu comportamento egoísta e seu descaso 
diante dos esforços feitos por ela a fim de agradá-lo.

*  *  *
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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 15

12QUESTÃO

13QUESTÃO

14QUESTÃO

15QUESTÃO

Inglês |

 - PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2021.1

TEXTO:

  Over the years, China’s one-child policy has been 
tied to a range of social ills, such as rising prostitution 
and delayed marriage. Now it may be producing 
yet another ugly side effect: a spike in crime. Even 

5 as rates have dropped in most Western countries, 
official statistics show that China is becoming a more 
dangerous place, with murder, robbery, and rape rates 
now surpassing those in many European countries.

  Blame men. In January the Chinese Academy of 
10 Social Sciences found that the male-female birth ratio 

in China has hit 119 males to 100 females, a new high, 
and reaches 130:100 in some provinces. (That’s 10 to 
20 percent higher than the average for industrialized 
countries.) Some experts link this gap to the surge in 

15 violence. In an April 2009 paper, Columbia University’s 
Lena Edlund suggested that the sex gap accounts for 
up to one sixth of China’s crime increase between 
1988 and 2004. Edlund points the finger at lower 
marriage rates, noting that unmarried men are a 

20 destabilizing factor in society.
  Not everyone agrees that the gender gap is a 

bad thing; a Columbia Business School study says it 
encourages families to save cash to better position 
sons in the spouse hunt. This increase in savings may 

25 serve to improve social stability and balance the sex 
gap’s negative aspects. The crime increase has also 
been attributed to the country’s growing underclass 
of migrant workers, and it’s often unclear where the 
pressures of work and courtship intersect to drive men 

30 to crime. But as China rises, it may unfortunately find 
it’s overtaking the U.S. in crime as well.

FISH, Isaac Stone. China’s sex factor. Newsweek, New York, 
March 1, 2010  p. 9.

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

China’s one-child policy and the gender gap might be 
contributing to crime increase in that country. 

This is clearly stated  in the following fragments from the text:

(  ) “Over the years, China’s one-child policy has been tied to a 
range of social ills, such as rising prostitution and delayed 
marriage.” (l. 1-3).

(  ) “Now it may be producing yet another ugly side effect: a 
spike in crime. (l. 3-4).

(  ) “That’s 10 to 20 percent higher than the average for 
industrialized countries” (l. 12-14).

(  ) “Some experts link this gap to the surge in violence.” 
(l.  14-15).

(  ) The crime increase has also been attributed to the country’s 
growing underclass of migrant workers” (l. 26-28).

According to the text, the correct sequence, from top to bottom, 
is

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

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

03) T F T F T

“Edlund points the finger at lower marriage rates, noting that 
unmarried men are a destabilizing factor in society” (l. 18-20)

Considering China’s crime increase, in this sentence, Edlund

01) praises the government.

02) complains about unfair practices.

03) suggests a solution to that.

04) reveals a neutral position about that. 

05) states a possible reason for that.

“China’s one-child policy has been tied to a range of social 
ills” (l. 1-2) 

The words in bold can be respectively replaced by

01) connected with — variety.

02) fastened by — few.

03) apart from — several.

04) understood as — a lot of. 

05) linked to — little.

The expression “such as” (l. 2) introduces 

01) a cause.  04)  a consequence.

02) an attribute.  05)  an exemplification. 

03) a reasoning. 

TEXTO:

  I will always remember my delight when Mrs. 
Georgia Gilmore — an unlettered woman of unusual 
intelligence — told how an operator demanded that 
she get off the bus after paying her fare and board it 
again by the back door, and then drove away before 
she could get there. She turned to Judge Carter and 
said: “When they count the money, they do not know 
Negro money from white money.”

Martin Luther King, Jr., March 1956

Disponível em: <http://www.quotegarden.com/mlk-day.html>. Acesso 
em: 10 nov. 2020.

 QUESTÕES 16 e 17
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18QUESTÃO

16QUESTÃO

17QUESTÃO

19QUESTÃO

Inglês |

TEXTO:

       Scientists in Australia have discovered a cave 
filled with the remains of prehistoric mammals. The 
find reveals some surprising similarities between these 
lost creatures and modern-day kangaroos and koalas.

5  The treasure trove of preserved fossils found in 
an outback cave has given paleontologists a rare view 
into the weird and breathtaking world of prehistoric 
Australia.

  Researchers from the University of New South 
10 Wales say they’ve found the remains of some of the 
 strangest specimens anyone could possibly imagine. 

The discovery includes 26 skulls from an extinct, 
wombat-like marsupial that was an odd-looking 
creature the size of a sheep, which had giant claws. 

15 These may have been used to climb trees — as koalas 
do today.

  Finding such a large cluster of fossils has 
indicated these lost animals may have roamed the 
countryside in herds — like modern-day kangaroos. 

20 How they ended up deep underground is a mystery. 
One theory is they accidentally plunged into the cave 
through an opening that was obscured by vegetation. 
They either died from the fall, or became trapped and 
starved to death.

25  These ancient gems were unearthed at the 
famous Riversleigh World Heritage fossil fields in 
north-western Queensland, which scientists have 
been exploring since the early 1990s. Its ancient 

 QUESTÕES 18 e 19

About the fossil fields mentioned in the text, it’s correct to say 
that they started to be explored

01) by the end of the last century.

02) by the end of the 1990s.

03) about  a century ago.

04) in the mid nineteenth century.

05) in the early twenty-first century.

“these lost animals may have roamed the countryside in 
herds” (l. 18-19)

This sentence expresses

01) improbability.   

02) past ability.   

03) incapacity.

04)  certainty.

05)  possibility.

deposits are among the richest and most extensive 
30 to be found anywhere.

MERGER, Phil. Cave of fossils found in Australia.  Disponível em: 
<www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinth
enews/2010/07/100719_witn_marsupials_page.shtml>. Acesso em: 
10 nov. 2020.

 QUESTÕES de 20 a 22
TEXTO:

  Following the recent Japanese earthquake and 
tsunami disasters, a massive amount of rubbish 
has washed into the Pacific Ocean. The US Navy is 
watching the garbage with interest as it floats towards 

5 Hawaii and the west coast of the United States.
  Entire houses, bodies, car parts, tractors and 

many upturned boats have amassed off the east coast 
of Japan on an epic scale. The floating objects have 
been declared a maritime danger by the American 

10 Navy, which warned they could pierce the body of 
a boat, or destroy engines in the Pacific’s shipping 
lanes. The island of debris of most concern, 110 
kilometers long, is being closely monitored by the US 
Navy’s seventh fleet, as experts predict it could hit 

15 Hawaii’s shores in two years and the American west 
coast a year later.  Hawaiian scientists put it honestly. 
They warned that a vast mass that originated in a few 
moments of destruction in Japan, could eventually foul 
beaches and reefs off the Eastern North Pacific and 

20 kill marine life.  The American Navy’s working with 
civilian construction companies from the earthquake-
hit country, as huge cranes and boats are sent to 
clear the seas of this vast bobbing mass of wreckage 
of household furniture, wood, tires, fishing equipment 

25 and other garbage, sweeping eastwards. 

LOBEL, Mark. Disponível em: <www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish/language/wordsinthenews/2011/04/110411_witn_
floating_debris_page.shtml>. Acesso em: 9 nov. 2020.

According to this passage, it’s correct to say:

01) Mrs. Gilmore wasn’t very clever.

02) The bus driver was polite to Mrs. Gilmore.

03) Mrs. Gilmore didn’t have enough money for  the bus fare.

04) Judge Carter arrested Mrs. Gilmore.

05) Mrs. Gilmore was illiterate. 

It’s correct to say that Mrs. Gilmore is a

01) victim of war.

02) victim of child abuse.

03) victim of racism.

04) survivor of a bus crash.

05) victorious black politician.
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20QUESTÃO

21QUESTÃO

22QUESTÃO

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

It’s stated in the text:

(  ) A negligible amount of rubbish has been produced by the Japanese earthquake and tsunami disasters.

(  ) The island of debris is expected to reach the west coast of America in about three years.

(  ) The American Navy thinks that the island of floating objects is not powerful enough to affect large boats.

(  ) The most dangerous island of debris is over a hundred kilometers long.

According to the text, the correct sequence, from top to bottom, is

01) F F T T  

02) F T F T

03)   T F T F

04)   T T F F    

05)   T T T T

Scientists believe that the Japanese garbage might _____________

The only alternative in disagreement with the text is

01) damage coral reefs.    

02) pollute beaches.    

03) make sea creatures die. 

04)  make holes in boat structures.

05)  improve tourism in the Eastern North Pacific.

The only alternative without a pair of opposites is

01) “massive” (l. 2) — small.   

02) “most” (l. 12) — least.    

03) “closely” (l. 13) — carefully. 

04)   “later” (l. 16) — earlier.

05)   “huge” (l. 22) — tiny.

*  *  *

Inglês |
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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

Matemática |

 - PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2021.1

O rompimento de barragem em Brumadinho em 25 de janeiro de 2019 foi o maior acidente 
de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do 
século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, depois do rompimento 
de barragem em Mariana.  

Independentes dos acidentes, as hidrelétricas causam grandes problemas ambientais, pois 
grandes áreas são desmatadas e alagadas para dar lugar às barragens. Uma empresa, para 
construir uma barragem, cobra uma taxa fixa, mais uma outra que varia de acordo com o número 
de metros da barragem construída.

Sabendo-se que o gráfico descreve o custo da obra, em mil dólares, em função do metro 
construído, é correto afirmar que, se a barragem tem 0,45 km, então o custo, em dólares, da obra 
está estimado em

01) 50000    03)  2000    05)  10000

02) 30000   04)  12000

Recentemente, a construção de uma pequena Central Hidrelétrica gerou inúmeros protestos. 
Cerca de 600 pessoas participaram de uma passeata , sendo que destas  eram homens,  do 
restante mulheres e os demais, adolescentes revoltados com a construção. 

Nessas condições, pode-se afirmar que o número de adolescentes é

01) 50       

02) 80

03)  100

04)  120

05)  150

O desmatamento da Amazônia é devastador. Em um ano, foram desmatados cerca de Q mil km2, 
sendo Q o valor numérico do quociente entre os polinômios 2x2 + 7x + 3 e x + 3, para x igual a 
14,5 e foi a maior área desmatada na região nas duas últimas décadas. 

De acordo com essa informação, pode-se concluir que a área, em mil km2, desmatada, nesse 
período, foi igual a

01) 45       

02) 42 

03) 40   

04) 35 

05) 30
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27QUESTÃO

28QUESTÃO

29QUESTÃO

Matemática |

A integração econômica e cultural entre os países, conhecida como globalização, só foi possível 
a partir da criação e popularização de diversas tecnologias que adquiriram um papel fundamental 
tanto para o desenvolvimento da economia mundial quanto para a sociedade que se tornou cada 
vez mais dependente da tecnologia.  Esse fato está evidenciado durante a crise pandêmica na 
atualidade. 

Entretanto, o processo de globalização, no seu bojo, trouxe alguns problemas para a sociedade, 
como a exclusão social, graças ao rápido desenvolvimento dos centros urbanos, ocasionando o 
desemprego,  com a troca de pessoas por equipamentos eletrônicos. Supondo-se que o número 

n de funcionários necessários para distribuir, em um dia, as contas de telefone entre x% de 

moradores em determinada cidade, seja dado por  n= 100x
50 – x .

Se o número de funcionários para distribuir as contas de telefone é 75, então a porcentagem de 
moradores que recebeu a conta, em um dia, é

01) menor do que 25%  03)  50%   05)  100% 

02) 25%   04)  75%

A população aumenta e assim a produção de lixo também aumenta. A quantidade de lixo produzida 
diariamente no Rio de Janeiro é grande, cerca de 2550 toneladas diárias, chegando nos dias de 
carnaval a, aproximadamente, M = – 40 x’  x’’, sendo x’ e x’’ raízes da equação

Nessas condições, pode-se afirmar que o valor de M é

01) 2000   03)  1700   05)  1500 

02) 1800   04)  1600

(x-
2

3 ) (x+ 3 ) + 2x - 1
6 =

11+ (x+2)2 
3

Durante a pandemia, as vendas pela internet cresceram de forma exponencial e novos perfis 
de usuários surgiram como possibilidade de sobrevivência. Considere que uma pessoa passa 
a comprar pela internet, para revender. Após criteriosa pesquisa, baseando-se nos preços da 
tabela, simulou duas compras e as apresentou através das expressões matemáticas S1 e S2, nas 
quais o valor de cada produto considerado está indicado pela letra que figura entre parênteses, 
na referida tabela:

   S1 = 18c + 4m + 15d +9t

   S2 = 4c + 18t + 9d + 15m

Esse usuário foi informado sobre uma promoção: se o valor da compra atingisse um total maior 
do que ou igual a R$12100,00, então, o pagamento seria 10% menor, podendo também ser 
efetuado em 4 parcelas. 

26QUESTÃO

A importância do uso de fontes alternativas de água se justifica justamente pelo fato de que é 
preciso preservar os recursos hídricos hoje para continuar utilizando no futuro.

Considere que uma empresa comprou uma bomba que despeja x litros de água, por minuto, 
em uma cisterna. Sabendo-se que x corresponde à raiz positiva da equação x2 + x(2x – 45) = 0, 
pode-se afirmar que o volume, em litros, de água que a bomba despeja por hora é

01) 1000   03)  900    05)  600

02) 950    04)  800

Produto Panela 
elétrica (c)

Camera ip 
wifi (t)

Mob 
giratório (d)

Lavadora de alta 
pressão (m)

valor unitário R$498,00 R$247,00 R$159,00 R$279,00
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31QUESTÃO

Um estudante gosta de decifrar enigmas. Observando-se a sequência 121; 12321; 1234321; ...,  

pode-se descobrir o próximo número que a complementa. 

Sendo assim, é correto afirmar que a alternativa que contém a expressão correspondente a esse 

número é a

01) 112     

02) 111x112    

03) 11x1112 

04)  111112

05)  1111112

O incentivo à prática de esporte e exercícios físicos surgiu em função das recomendações de 

profissionais da Saúde, durante a pandemia, surgindo uma expressiva diversidade de métodos. 

Um deles, o Pilates, vem sendo muito recomendado e, por isso, uma determinada academia, 

resolveu inclui-lo entre as suas ofertas de serviços. A academia reservou um espaço de 91m2 

e traçou uma planta bem simples, como pode ser observada na figura, para a prática desse 

esporte. 

Considerando-se as medidas e o valor da área da região apresentada pela academia, é correto 

afirmar que as dimensões do espaço utilizado são, respectivamente,  

01) 9,1m e 10m.    

02) 11,375m e 8m.   

03) 13m e 7m.

04)  14m e 6,5m.

05)  18,5m e 5m.

30QUESTÃO

Tendo decidido realizar a compra planejada de menor valor, pode-se garantir que a pessoa

01) efetuou o pagamento com um desconto de 10% em quatro parcelas de R$2438,87.

02) efetuou o pagamento com um desconto de 10% em quatro parcelas de R$3304,80.

03) pagou, à vista, um total de R$10054,00.

04) pagou, à vista, um total de R$11054,00.

05) pagou, à vista, um total de R$12054,00.
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33QUESTÃO

Dois amigos criaram um jogo enquanto estudavam para realizar uma prova, cuja regra era a 
seguinte: Um deles enunciava a propriedade que definia uma figura ou uma forma geométrica 
qualquer, e o outro teria de dizer o nome dela. A ordem dos enunciados foi esta: 

 • Trata-se de um poliedro regular e tem quatro faces.

 • A figura é um polígono não regular e tem quatro ângulos retos.

 • A figura é um quadrilátero, mas apenas dois dos seus lados são paralelos entre si.

 • Trata-se de um poliedro regular e tem seis faces.  

A alternativa que contém a sequência correta, na ordem dos enunciados, é a

01) Quadrado, retângulo, losango, cubo.

02) Tetraedro, retângulo, trapézio, hexaedro.

03) Quadrado, retângulo, trapézio, hexágono.

04) Cubo, retângulo, losango, hexaedro.

05) Tetraedro, quadrado, losango, hexágono. 

*  *  *

Matemática |

32QUESTÃO

Considere um triângulo qualquer, cujos ângulos medem, em graus, respectivamente, 6x + 30; 
3x - 10 e 2x - 5. Lógico é que, para validade dessas expressões como medidas de ângulos de 
um triângulo, é necessário calcular o valor de x, o que permitirá identificar o tipo do triângulo 
imaginado. 

Nessas condições, tem-se

01) x = 150 e o triângulo é obtusângulo.

02) x = 180 e o triângulo é retângulo.

03) x = 200 e o triângulo é acutângulo.

04) x = 220 e o triângulo é obtusângulo.

05) x = 250 e o triângulo é isósceles. 
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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

36QUESTÃO

35QUESTÃO

Ciências Humanas  |

 - PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2021.1

A impressão dominante que tive, e talvez correspondente a uma verdade positiva, é esta: o homem ali é ainda um 
intruso impertinente. Chegou sem ser esperado nem querido — quando a natureza ainda estava arrumando o seu 
mais vasto e luxuoso salão. Encontrou uma opulenta desordem. (CUNHA, 2020).

Quanto às características predominantes do espaço amazônico e suas temporalidades, é correto afirmar:

01) O período de ocupação e de regionalização do espaço, até a década de 80 do século passado, caracterizou-se por uma 
perspectiva socioambiental, que buscou o desenvolvimento endógeno, voltado para seus habitantes.

02) A ocupação da Amazônia Ocidental se deu em um processo de inclusão, visto que foram territorializados migrantes de outras 
regiões.

03) O período de ocupação da região, pós-1930, teve como motivação a coleta e a exportação das drogas do sertão.

04) A fase de apropriação do território ocorreu com a marcha para o oeste e a delimitação oficial da região por critérios técnicos e 
científicos.

05) O processo de ocupação e de territorialização pautou-se por um processo extremamente excludente, uma vez que foram 
desterritorializadas comunidades extrativas, caboclas e indígenas.

 
Com base na ilustração e nos conhecimentos sobre a dinâmica populacional, é correto afirmar:

01) O total de habitantes de um lugar tem como principal fator de aumento os movimentos migratórios.

02) As taxas de natalidade, nos países desenvolvidos, registraram aumentos intensos no decorrer do século XX.

03) O crescimento vegetativo e os fluxos migratórios internacionais tornam mais compreensível a dinâmica demográfica brasileira.

04) As últimas décadas registram grande aumento dos fluxos imigratórios no Brasil, devido ao apoio do governo à expansão do 
agronegócio.

05) O aumento da fecundidade das mulheres brasileiras, a partir dos anos cinquenta do século passado, está relacionado com a 
crescente urbanização do país.

É de autoria de Gagarin a frase “A Terra é azul”, eternizada como a reação espontânea à vista externa do planeta. Porém, ao 
observar a Terra pela primeira vez, Gagarin teria declarado: “Através da janela, eu vejo a Terra. O chão é claramente identificável”.

A partir dos conhecimentos sobre as inter relações dos fatores bióticos e abióticos da paisagem, é correto afirmar:

01) O critério fisionômico é ecológico, não ajuda a compreender a distribuição da vida em escala planetária.

02) A eliminação da cobertura vegetal aumenta a capacidade de retenção de energia solar pela superfície e acelera a formação de 
fluxos de ar ascendentes.

03) A avaliação das interações que se verificam entre a massa atmosférica e os outros componentes da natureza é de grande 
importância para as atividades humanas.
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37QUESTÃO

38QUESTÃO

39QUESTÃO

Ciências Humanas  |

A questão da educação, mercado de trabalho e política de cotas 
no Brasil é recente e é objeto de polêmicas e discordâncias na 
sociedade, entre outros, devido ao fato de

01) as cotas raciais estabelecerem que todas as vagas nas 
universidades públicas deverão ser reservadas a minorias, 
como os  negros e os indígenas.

02) a política de cotas determinar que nenhum negro precisará 
prestar vestibular, estando automaticamente aprovado 
para ingresso no nível superior.

03) o atual mercado de trabalho rejeitar pessoas sem o 
nível superior e pós-graduação, em qualquer ocupação, 
discriminando as minorias, principalmente as mulheres 
que apresentam um baixo índice de diplomação nesses 
níveis.

04) as universidades públicas e privadas terem estabelecido o 
ENEM como pré-requisito indispensável para o acesso às 
faculdades, independentemente das cotas.

05) um certo número de universidades, públicas e/ou privadas, 
reservar determinados números de vagas para estudantes 
advindos de escolas públicas e da população negra.

De acordo com o texto, o mercado de trabalho vem se tornando 
cada vez mais exigente e excludente, solicitando do trabalhador, 

01) fluência em línguas estrangeiras e formação religiosa.

02) capacidade empresarial e ausência de empecilhos éticos.

03) agressividade e individualismo exagerados no ambiente 
profissional.

04) melhor formação educacional e conhecimentos na área 
digital.

05) conhecimento do funcionamento do setor púbico e das 
variadas maneiras de burlar as leis.

Aliados à evolução nos sistemas de comunicação, 
os meios de transporte permitiram a ocorrência 
daquilo que se assinalou como a compressão 
do tempo e do espaço, em que as distâncias 
do mundo “encurtaram”, ou seja, podem ser 
mais facilmente percorridas, reduzindo gastos 
e também tempo em deslocamentos e emissão 
de mensagens. Com isso, a globalização gerou 
o desencadeamento de uma rede de fluxos 
de informações e serviços que interliga vários 
pontos do globo entre si.
Essa questão da interdependência entre os 
sistemas de transporte e a globalização explica-
se pelo fato de as práticas humanas modificarem-
se a partir da transformação das técnicas. São 
as técnicas e os objetos técnicos que atuam no 
processo de constituição das práticas sociais 
e na transformação do espaço geográfico. 
(ALIADOS, 2020).

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a circulação no 
espaço, a delimitação da geografia dos transportes e seu papel 
social, é correto afirmar:

01)  O tráfico entre continentes, a industrialização e a 
internacionalização dos alimentos, entre outros fatores, 
contribuem para a disseminação de novas doenças. 

02) O sistema ferroviário, no continente africano, é articulado 
com o sistema hidroviário, facilitando, assim, a integração 
intra-regional.

03) A opção pelo transporte rodoviário de carga, nos países 
da América do Norte, está relacionada à abundância 
dos combustíveis fósseis e à existência de rodovias bem 
equipadas.

04)  A BR 163, que liga Cuiabá a Porto Velho no Brasil, está 
integrada à hidrovia do rio Xingu, por onde é exportada 
grande parte da soja de Mato Grosso.

05) A implantação do transporte hidroviário na região Centro-
Sul do Brasil foi facilitada em razão de os rios serem 
naturalmente navegáveis, o que viabiliza a aplicação de 
baixos investimentos.

04) A expressão popular “em se plantando tudo dá” é 
condizente com a realidade brasileira, pois os solos férteis 
predominam e são pouco vulneráveis à ação do clima, 
quando desmatados.

05) Entre as várias modificações climáticas sofridas pela Terra, 
com períodos alternados de aquecimento e resfriamento, 
aquelas ocorridas no Paleoceno deixaram mais vestígios, 
por serem as mais recentes.

 QUESTÕES  37 e 38
Com o anseio de democratizar a educação 
superior, prosperam grupos que pedem mais 
vagas nas universidades federais e estaduais 
para facilitar o ingresso das chamadas “minorias”.
Apesar de a política de cotas raciais não ser 
obrigatória, muitas universidades federais já a 
adotam em seus exames de admissão, e, em 
2008, foi aprovado pela Comissão de Educação 
do Senado o projeto que prevê reservas de vagas 
em universidades federais para estudantes da 
rede pública. A corrida pelo diploma do Ensino 
Superior é resultado tanto do crescimento do 
número de matriculados no Ensino Médio, que 
pressionam por mais vagas nas faculdades, 
como das exigências do mercado de trabalho, 
no qual o diploma universitário e a informática 
começam a ser considerados qualificações 
mínimas, para funcionários dos mais diversos 
níveis. (DIMENSTEIN, 2020).
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41QUESTÃO

42QUESTÃO

43QUESTÃO

Ciências Humanas  |

A questão da Síria está relacionada a um contexto mais amplo 
das transformações mundiais que têm ocorrido neste último 
quartel de século, identificado

01) na estabilidade política internacional, resultante da 
desagregação do socialismo real e da globalização.

02) na bipolarização ideológica mundial entre a China e os 
Estados Unidos, após a derrocada da União Soviética.

03) no crescimento dos fundamentalismos políticos, étnicos e 
religiosos com o agravamento das desigualdades sociais.

04) no fortalecimento do poder de ação da ONU, em função 
de sua eficaz política de solução pacífica dos conflitos 
mundiais.

05) no estabelecimento de governos autoritários e ditatoriais 
no Oriente Médio e no norte da África, em consequência 
do processo da chamada Primavera Árabe.

“O poder político do Estado representativo moderno nada 
mais é do que um comitê para administrar os negócios 
comuns de toda a classe burguesa.” 

                                                (Karl Mark.e Friedrich Engels). 

A afirmação que revela a ideia base da teoria de Karl Marx 
contida no trecho apresentado é que

01) o Estado, em todas as formas históricas, é um instrumento 
de domínio de uma classe social sobre a outra.

02) surge, do conflito gerado a partir da Revolução Francesa,  
o antagonismo de classe e o domínio da classe burguesa.

03) os conflitos sociais são expressões das contradições 
econômicas da sociedade. 

04) o capitalismo é um sistema econômico no qual a riqueza 
é produzida pela exploração de uma classe social sobre 
outra. 

05) a formação do proletário e o acúmulo de capitais ajudam a 
explicar a gênese do poder estatal na história.

Nos últimos 30 anos, o modelo tradicional de família sofreu 
profundas alterações. Crianças acostumaram-se a ter duas 
casas por causa do divórcio dos pais. Mães e pais solteiros 
começaram a tornar-se comuns. Mulheres entraram no 
mercado de trabalho e passaram a sustentar suas casas. 
Casais homossexuais saíram do armário e adotaram filhos... 
Nos próximos 20 anos, segundo vários pesquisadores, a 
tendência é que esses novos modelos familiares se consolidem. 
Todos eles.

Tendo por base o texto apresentado e as análises sociológicas 
atuais sobre a instituição Família, é correto afirmar:

01) A baixa taxa de fecundidade atual é decorrente do 
enfraquecimento da instituição familiar.

02) Um dos fenômenos sociais que influenciaram os novos 
modelos de instituição familiar foram as transformações 
nas relações de gênero.

03) Os aumentos do número de divórcios e das uniões livres 
não contribuíram para o surgimento de outros modelos de 
famílias.

04) A mudança nos modelos de família demonstra que essa 
instituição está enfraquecida na modernidade.

05) A associação que é composta por amigos sem grau de 
parentesco não pode ser considerada uma instituição 
familiar.

40QUESTÃO

"A batalha para controlar o vírus. A batalha para construir 
prosperidade. A batalha para garantir tratamento de saúde 
para sua família. A batalha para conseguir justiça racial e 
extirpar o racismo sistêmico deste país. A batalha para salvar 
o clima. A batalha para restaurar a decência, defender a 
democracia e dar a todos uma chance justa”.

(Trecho do discurso da expectativa de vitória de Joe Biden, 
presidente eleito dos EUA) 

Relacionando-se a fala de Joe Biden à história política brasileira 
que se caracteriza por movimentos de caráter democrático e de 
autoritarismo e repressão política, observados  

01) na Revolução dos Búzios, na medida que os conspiradores 
defendiam a separação da Bahia de Portugal e a abolição 
da escravidão para os negros muçulmanos, mantendo, 
contudo, o cativeiro, para os mulatos e infiéis religiosos.

02) na Sabinada, quando a província da Bahia pretendia 
a deposição de D. Pedro I e seu regime autoritário e a 
adoção de uma república democrática nos moldes dos 
Estados Unidos da América.

03) no movimento conselheirista, durante a Primeira 
República, caracterizado por uma ação armada voltada 
para a conquista de terras e o estabelecimento da reforma 
agrária na região sertaneja.

04) no Estado Novo, estabelecido por Getúlio Vargas, que 
mesclou um regime autoritário com medidas de caráter 
social, e concedeu direitos à classe trabalhadora, criando 
mecanismos, contudo, para sua manipulação.

05) no regime ditatorial militar, quando o terrorismo se tornou 
prática do Estado, levando todos os setores da sociedade 
civil, independente da condição social e convicção política, 
à oposição e a optar pela ação armada na luta contra o 
regime.

* * *
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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

Ciências Natureza  |

 - PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2021.1

A vacina é uma importante forma de imunização ativa e baseia-se na introdução do agente causador da doença (atenuado ou 
inativado) ou substâncias que esses agentes produzem no corpo de uma pessoa de modo a estimular a produção de anticorpos e 
células de memória pelo sistema imunológico. Por causa da produção de anticorpos e células de memória, a vacina garante que, 
quando o agente causador da doença infecte o corpo dessa pessoa, ela já esteja preparada para responder de maneira rápida, antes 
mesmo do surgimento dos sintomas da doença.  Poliomielite,  tétano,  coqueluche,  sarampo,  rubéola,  gripe,  febre amarela, difteria 
e hepatite B são exemplos de doenças que podem ser prevenidas pela vacinação.

Atualmente, não há vacinas disponíveis contra a COVID-19. Há várias em fase de testes. O mundo espera tê-las em breve como uma 
das medidas mais custo-efetivas para controlar a pandemia de COVID-19 e diminuir os impactos na saúde, economia e sociedade.

 QUESTÕES  44 e 45

Sobre as endemias que acometem os indivíduos, é correto afirmar:

01) Micro-organismos classificados no reino Monera atuam como agentes etiológicos dessas infecções.

02) A malária, a dengue e a leishmaniose constituem doenças cujos vetores biológicos são representados por uma mesma espécie 
de insetos.

03) Seres humanos e os patógenos das endemias estabelecem entre si uma interação ecológica caracterizada como parasitismo.

04) Restritas a áreas rurais, o controle epidemiológico da dengue só será efetivo  a partir do extermínio das populações de mosquitos 
reservatórios.  

05) Os corona vírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, excluindo-se camelos, 
gado, gatos e morcegos.  
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46QUESTÃO

A varíola, doença exantemática causada pelo 
Poxvirus variolae, teve grande importância em 
saúde pública entre os séculos X e XX. Durante a 
Idade Média, juntamente com a Peste Negra, foi 
responsável por várias epidemias e por milhares 
de mortes. Embora não se conhecesse seu 
agente etiológico, várias medidas de controle 
foram utilizadas, como isolamento, quarentena, 
variolização e imunização. A imunização, 
descoberta pelo médico inglês Edward Jenner 
no século XVIII, foi um dos mais importantes 
avanços da medicina. A utilização da imunização 
em larga escala permitiu a diminuição drástica 
da incidência da doença entre os séculos XVIII 
e XX. No entanto, apenas em 1977, após 11 
anos de funcionamento do Programa Global de 
Erradicação da Varíola, foi possível controlar 
definitivamente a doença. A varíola foi declarada 
oficialmente erradicada em 1980. Apesar disso, 
ela ainda faz parte do nosso cotidiano, sendo 
sempre citada como arma biológica potencial. 
Mesmo que não seja utilizada em ataques de 
bioterrorismo nos dias de hoje, a varíola ainda 
provoca medo e gasto de recursos humanos 
e financeiros em pleno século XXI, mais de 20 
anos após sua erradicação. (A VARÍOLA, 2020)

Considerando-se a importância que a varíola teve ao longo 
da história da humanidade e a capacidade desenvolvida pelo 
homem para erradicá-la, é correto afirmar:

01) Ao longo dos séculos, a espécie humana desenvolveu 
uma resistência imunológica, que garantiu a erradicação 
da varíola no final do século XX.

02) As condições precárias de saneamento básico, nas 
quais vivia a humanidade no passado, favorecia o 
desenvolvimento das populações de ratos, que serviam 
de agentes transmissores do flagelo da varíola. 

03) Edward Jenner foi o responsável pelo programa das 
Nações Unidas, que permitiu, através de uma intensa 
campanha de vacinação, erradicar a varíola na espécie 
humana.

04) A inoculação no indivíduo do próprio antígeno atenuado 
responsável pela varíola é capaz de gerar uma imunidade 
ativa com produção de anticorpos e principalmente da 
criação de uma memória imunológica.

05) A vacinação é responsável por ativar a capacidade do 
organismo de produzir anticorpos contra a bactéria 
causadora da varíola.

A produção de vacinas representa um avanço na prevenção 
de doenças, o que tem promovido melhoria significativa da 
qualidade de vida das populações humanas.

As vacinas são processos de imunização ativa que envolvem a 

01) produção de anticorpos específicos pelo  sistema imune.

02) aplicação de antígenos prontos de ação rápida e duradoura. 

03) indução de mutações que transformam seres patogênicos 
em inofensivos.

04) injeção de soros imunes de ação permanente contra as 
toxinas do patógeno.

05) inoculação de formas infectantes que estimulam a 
fagocitose pelos macrófagos.

47QUESTÃO

A Engenharia Genética consiste na manipulação direta do 
genoma de um organismo utilizando biotecnologia. Utiliza-se 
de conjunto de tecnologias, baseadas na tecnologia do DNA 
recombinante, utilizadas para alterar a composição genética 
de um ser vivo, incluindo o isolamento, a manipulação e a 
transferência de genes intra e interespecíficos para produzir 
organismos novos ou melhorados.

Sobre esse tema, é correto afirmar: 

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

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

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

04) A terapia com células-tronco representa um avanço das 
pesquisas médicas, ao induzir a regeneração de qualquer 
tipo de órgão humano lesado com a aplicação de células-
tronco retiradas do tecido mamário de ovelhas.

05) A clonagem terapêutica é considerada pelos pesquisadores 
como uma técnica promissora, ao propor gerar cópias de 
indivíduos humanos para serem utilizados na reposição 
de tecidos e órgãos dos indivíduos originais.

48QUESTÃO

Somos seres homeotermos, já que mantemos 
nossa temperatura corporal constante (em torno 
de 36,5 e 37°C). Exercícios em ambientes muito 
quentes ou frios geram uma sobrecarga corporal, 
pois o organismo além de se preocupar com o 
exercício terá que regular a perda ou ganho de 
calor. [...] O hipotálamo é a região do cérebro 
que contém o centro regulador da temperatura; 
controla os termoreceptores centrais (informam 
sobre a temperatura do sangue) e periféricos 
(informam sobre a temperatura da pele). 
(SOMOS SERES, 2020).

A partir das informações a respeito da termorregulação 
corpórea, marque V para as afirmativas verdadeiras e F, para 
as falsas.

(  ) Os músculos são especialmente importantes na regulação 
da temperatura, porque as variações na quantidade de 
atividade muscular podem prontamente aumentar ou 
diminuir a quantidade total de calor produzida.

(  )  A atuação da porção endócrina do hipotálamo favorece 
a termorregulação corpórea, ao desenvolver estratégias 
fisiológicas que mantêm a temperatura do corpo na faixa 
dos 37oC.

(  ) A vasodilatação periférica provoca um resfriamento do 
corpo em uma ação característica de ambientes onde 
a perda de calor seja maior que a produção, a partir do 
metabolismo energético celular.

Ciências Natureza  |
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49QUESTÃO

50QUESTÃO

Ciências Natureza  |

(  ) O perigo de um superaquecimento corpóreo se configura 
na perda progressiva da ação enzimática, que interfere na 
capacidade da célula de manter as suas taxas metabólicas 
dentro de um padrão de normalidade.

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

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

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

03)  V F V F

A sabedoria popular diz que “a beleza é um estado de espírito” 
e que “a beleza está nos olhos de quem vê”. Se for assim, tudo 
pode ser belo, desde que nossos olhos possam encontrar a 
beleza de cada coisa. Entretanto, a cada dia o homem inova 
com tecnologias que são criadas para ajudar sua própria 
vida e elevar sua autoestima, como exemplo dos avanços na 
ortodontia. Essas tecnologias são descobertas e trabalhadas 
nas mais diversas áreas e procedimentos e sempre estão 
ligadas a pesquisas e estudos científicos. 

O diagrama vetorial da figura esquematiza as forças exercidas 
por dois elásticos em um dente de uma pessoa que faz 
tratamento ortodôntico. 

Admitindo-se F = 10,0N, sen45o = 0,7 e cos45o = 0,7, a 
intensidade da força aplicada pelos elásticos no dente, em N, 
é igual a

01) 3 10  

02) 2 30   

03) 2 85   

04) 3 35   

05) 2 45

Classicamente, o objetivo principal da ciência tem sido 
o da construção de conhecimento e compreensão, 
independentemente de seus potenciais usos.  A ciência 
satisfaz a curiosidade do ser humano. Uma curiosidade básica, 
essencial, provavelmente ligada à evolução da espécie.

Como exemplo, pesquisadores sugerem a possibilidade de 
computação quântica baseada em tecnologias padronizadas 

51QUESTÃO

Médicos recomendam que pessoas saudáveis não usem 
produtos bactericidas, todos os dias, a exemplo de sabonetes. 
O uso excessivo e indiscriminado desses produtos pode 
prejudicar o sistema de defesa da pele, que conta com o 
trabalho de bactérias não patogênicas, além de provocar o 
aumento da resistência desses micro-organismos.

Com relação às informações do texto e as características de 
bactérias, é correto afirmar:

01) Os sabonetes, produzidos a partir da reação entre ácidos 
graxos e álcoois, apresentam pH menor que 7, o que 
dificulta a proliferação de bactérias.

02) As bactérias são micro-organismos que apresentam 
mutações quando em contato constante com determinados 
antibióticos. 

03) A pele é formada por diversas fibras protéicas que servem 
de ambiente propício para a proliferação de bactérias.

04) As bactérias patogênicas são seres vivos que apresentam 
estruturas celulares semelhantes à dos vírus.

05) Os agentes químicos e físicos utilizados como bactericidas 
são específicos para bactérias patogênicas. 

52QUESTÃO

Com os problemas ambientais intensificados pelo uso de 
combustíveis fósseis, os veículos elétricos estão ocupando 
cada vez mais espaço no mercado automobilístico. Em Paris, já 
existe um programa para o aluguel de carros elétricos a preços 
reduzidos, a exemplo do carro movido a bateria de lítio, que 
tem autonomia para rodar até 250,0km, sem recarregar. No 
Brasil, foi apresentado recentemente o primeiro ônibus elétrico 
híbrido, movido a etanol, produzido por empresas brasileiras.

Considerando-se as informações do texto e o uso de veículos 
elétricos como uma alternativa para diminuir a poluição 
ambiental, é correto destacar:

01) A energia elétrica utilizada para recarregar as baterias de 
automóveis deve ser proveniente de uma fonte limpa e 
renovável.

de fabricação de microeletrônicos, utilizando um material 
semicondutor, rênio ou nióbio, sobre uma superfície 
semicondutora  que, quando resfriada próximo do zero absoluto, 
exibe comportamento quântico.

Dentre os valores, o mais próximo do zero absoluto é

01) 1oC.

02) 31oF.

03) - 4K.

04) 274K.

05) - 270oC.
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54QUESTÃO

55QUESTÃO

No fim de agosto, quando a covid-19 já havia atingido 25 milhões de pessoas pelo mundo, cientistas de Hong Kong 
anunciaram o primeiro caso documentado de reinfecção pelo novo coronavírus.  Até agora, as reinfecções parecem 
ser raras. Há apenas alguns poucos registros dentre os mais de 37 milhões de casos confirmados no mundo desde o 
início da pandemia, em dezembro de 2019. (NO FIM, 2020).
 

Com relação a um segundo processo de infecção do corpo humano pelo mesmo agente agressor, pode-se esperar que 

01) o organismo já possua linfócitos T e B diferenciados que respondam com maior eficiência ao agente agressor. 

02) ocorra perda da capacidade de reconhecimento do agente invasor por parte do organismo pré-imunizado, devido a uma 
sobrecarga de ativação imunitária. 

03) seja necessário um novo processo de apresentação de antígenos por macrófagos para que a resposta imunitária seja 
desencadeada. 

04) a liberação de toxinas dos micro-organismos invasores dificulte o seu reconhecimento pelas células fagocitárias, favorecendo, 
assim, a sua reprodução e disseminação.

05) a resposta imunitária seja muito mais lenta, por esse agente agressor não mais possuir potencial infectivo para causar danos 
ao possível hospedeiro. 

53QUESTÃO

A busca por fontes diversificadas de energia que reduzam a emissão de gases de efeito estufa e o uso racional de recursos naturais 
é uma prioridade do século XXI. 

Assim, é correto afirmar:

01) A energia fornecida por usinas nucleares são seguras porque o vazamento acidental de combustíveis, como urânio e polônio, 
não causa impactos ao ambiente.

02) A utilização da energia solar como fonte na produção de energia elétrica aumenta a emissão de gás carbônico e metano.

03) Os plásticos obtidos de polímeros produzidos a partir da nafta de petróleo são biodegradáveis e de fonte renovável. 

04) O uso de biomassa em usinas termoelétricas evita a liberação de gases de efeito estufa para a atmosfera.

05) A extração de minérios do subsolo constitui ação antrópica, que contribui para a degradação do ambiente.

02) O veículo com bateria de lítio, trafegando a uma velocidade média de 80,0km/h, poderá rodar durante 4:00h, sem recarregar.

03) O etanol é um combustível considerado como fonte de energia limpa por não produzir gás carbônico durante a sua combustão.

04) As baterias existentes nos veículos elétricos transformam energia elétrica em energia química.

05) A energia fornecida em uma rede elétrica de 220V  recarrega baterias de 110V, de um carro elétrico, sem prejuízos para o 
equipamento.

*  *  *  *  *  *

O álcool etílico na concentração de 70%, em 30 segundos de contato com a superfície a ser higienizada, apresenta potente ação 
contra fungos e muitos tipos de vírus. Nessa concentração, sendo 70% de álcool isopropílico e aproximadamente 30% água, ele é 
eficaz para atividade bactericida, pois desnatura as proteínas dos microrganismos, atuando na membrana plasmática ou na parede 
celular bacteriana, inibindo sua síntese e provocando sua destruição. 

Considere que o álcool X, uma substância utilizada na limpeza de cabeçotes de fitas magnéticas e de antigos DVD e também em 
massagem, tem na composição apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. A combustão de uma amostra de 0,255g dessas substâncias 
produziu 0,561g de CO2(g) e 0,306g de H2O(l).

Considerando-se essas informações, é correto afirmar:

01) A fórmula mínima do álcool X é representada por CHO.

02) O álcool representado por X é classificado como diálcool.

03) A fórmula molecular do álcool X é representada por C3H8O.

04) A massa de oxigênio existente na amostra de 0,255 de álcool é 0,034g.

05) A razão molar entre o hidrogênio e o oxigênio na molécula de álcool X é 4:1.
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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES:
· Leia, com atenção, o tema proposto e elabore a sua Redação, contendo entre 20 (vinte) e 30 (trinta) linhas, mas 

não ultrapasse os limites da Folha de Redação.
· Escreva a sua Redação no espaço reservado ao rascunho.
· Transcreva seu texto na Folha de Redação, usando caneta de tinta azul ou preta.
· Se desejar, coloque um título para a sua Redação, o que não deve ser incluído na contagem de linhas do texto.
· Não utilize letra de forma ou de imprensa.
· Não assine fora do espaço reservado na Folha de Redação;

Será anulada a Redação
— redigida fora do tema proposto;
— apresentada em forma de verso;
— escrita a lápis, de forma ilegível, ou não articulada verbalmente;
— redigida em folha que não seja a de Redação;
— pré-fabricada, ou seja, que utilize texto padronizado, comum a vários candidatos.

Texto motivador:

 Um único doador pode ajudar mais de 50 pessoas com a doação de órgãos, ossos e tecidos. Para ser um doador no 
Brasil, basta apresentar o desejo à família. Porém, o assunto ainda é visto como tabu por muitos. Com objetivo de conscientizar, 
cada vez mais pessoas, sobre a importância de ser um doador de órgãos, a Liga Acadêmica de Transplantes de Tecidos e 
Órgãos da Universidade Federal de Juiz de Fora (Latto/UFJF) promove a campanha “Setembro Verde”, mês em que a Sociedade 
Brasileira de Transplante de Órgãos promove ações para conscientização. 
 Por causa da pandemia de Covid-19, este ano a campanha foi realizada inteiramente pelo Instagram da Liga. Na primeira 
quinzena do mês, o grupo realiza publicações informativas sobre transplantes e doação de órgãos como um todo. Já na segunda 
quinzena, o foco é a publicação, em texto e vídeo, de relatos de transplantados, doadores e profissionais da saúde envolvidos 
com a área. Além disso, a Liga também promove a I Jornada de Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos da Universidade 
Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). O evento acontece no formato online, pelo YouTube, nos dias 16,17, 23 e 24 de setembro.

CAMPANHA “Setembro Verde”.... Disponível em: <https://www2.ufjf.br/noticias/2020/09/11/campanha-setembro-verde-levanta-a-importancia-
da-doacao-de-orgaos/>. Acesso em: 18 out. 2020.

 
Proposta de Redação
A partir da leitura do texto motivador 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. 

                                   Doar órgãos é o mesmo que doar esperança. (Sandro Kret)

Redação  |
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