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Questões de 1 a 15

 QUESTÕES de 1 a 5

TEXTO:
  Depois de examinar o DNA de centenas de 

bactérias que habitam o organismo do homem, 
geneticistas disseram que, talvez, não sejamos 
totalmente humanos. As bactérias são tão importantes 

5 para funções, como digestão e sistema imunológico, 
que talvez possamos ser considerados organismos 
realmente simbióticos — ou seja, que têm uma 
relação de dependência mútua com outra espécie 
—, segundo um artigo publicado na revista Science.

10  O estudo de bactérias nativas do organismo 
humano pode fornecer pistas importantes sobre 

 doenças, nutrição, obesidade e o funcionamento de 
medicamentos, de acordo com a equipe do Instituto 
de Pesquisa Genômica (TIGR), de Maryland, nos 

15 Estados Unidos.
  “Somos, de certa forma, como um amálgama, 

uma mistura de bactérias e células humanas. Algumas 
estimativas dizem que 90 por cento das células no nosso 
corpo, na verdade, são bactérias”, disse Steven Gill, 

20 cientista da Universidade do Estado de Nova Iorque.
  “Somos totalmente dependentes dessa 

população microbiana para o nosso bem‑estar. 
Uma mudança  den t ro  des ta  popu lação , 
frequentemente levando à ausência ou presença 

25 de micróbios benéficos, pode desencadear 
 efeitos no metabolismo e o desenvolvimento de 

doenças, como inflamações intestinais”, complementa 
Gill.

  COLÔNIAS — Há muito tempo, os cientistas sabem 
30 que, pelo menos, 50 por cento das fezes humanas são 

constituídas de bactérias. Elas começam a colonizar o 
 intestino e o cólon pouco depois do nascimento, e 

os adultos carregam até 100 trilhões de micróbios, 
divididos em mais de mil espécies.

35  Os micróbios não estão lá só de carona. Ajudam 
os humanos a digerir o que comem, inclusive algumas 

 vitaminas, açúcares e fibras. Também sintetizam 
vitaminas que as pessoas, por si só, não conseguem 
produzir. “Os humanos evoluíram durante milhões 

40 de anos com as bactérias, e elas realizam funções 
essenciais à vida”, disse Gill.

  Os cientistas sequenciaram o DNA achado em 
fezes doadas por três adultos. Descobriram que 
grande parte era o material genético de bactérias. Eles 

45 compararam as sequências genéticas às de bactérias 
conhecidas e ao genoma humano. Descobriram que 

 esse chamado microbioma do cólon — soma do 
material genético do intestino grosso — inclui mais 
de 60 mil genes, o dobro do encontrado no genoma 

50 humano. “De todas as sequências de DNA no material, 

apenas de 1 a 5 por cento não era bacteriano”, disse 
Gill.

  Os doadores eram adultos saudáveis, que não 
haviam tomado antibióticos no período de um ano, pois 

55 esse tipo de medicamento perturba as bactérias do 
corpo, o que poderia alterar os resultados dos testes 
propostos. Gill disse que sua equipe, agora, irá fazer 

 comparações com as bactérias intestinais de outras 
pessoas, na busca de resultados definitivos.

60  “O estudo ideal seria comparar 20, 30 pessoas de 
diferentes origens étnicas, diferentes dietas, se bebem, 
fumam, e assim por diante, porque acho que haverá 

 diferenças notáveis”, afirmou o cientista Steven Gill.
FOX Maggie. Homem e bactérias, a união da dependência. A Tarde, 
Salvador, s.d. p. 28. Ciência & Saúde.

1QUESTÃO

2QUESTÃO

A conclusão a que se pode chegar em relação às pesquisas 
feitas por Steven Gill sobre as bactérias no organismo 
humano é

01) As bactérias, fontes de doenças, que abastecem o 
organismo do homem, levam‑no a sérias degenerações. 

02) O homem deve combater as bactérias invasoras e 
indesejáveis, porque elas minam suas defesas.

03) O número de bactérias, apesar de ser elevado, é 
completamente desnecessária ao equilíbrio do organismo.

04) O homem e as bactérias vivem numa relação de simbiose, 
que é indispensável para a vida de ambos.

05) A quantidade de bactérias presente no organismo é 
tão ínfima, que é desprezível atribuir-lhe importância no 
metabolismo humano.

“O estudo ideal seria comparar 20, 30 pessoas de diferentes 
origens étnicas” (l. 60‑61)

Essa afirmação mostra que

01) a satisfação dos cientistas com os resultados da pesquisa 
já atingiu a sua máxima confiabilidade.

02) ainda se tem muito a descobrir sobre a influência das 
bactérias, apesar da ampla pesquisa feita sobre a sua 
ação.

03) o material doado pelos três adultos para a pesquisa 
genética é suficiente para encerrar uma pesquisa desse 
porte.

04) os resultados já obtidos satisfazem plenamente o cientista, 
já que a pesquisa com mais pessoas não alterara em nada 
as conclusões anteriores.

05) se pode considerar concluída a pesquisa, já que os 
estudiosos citados admitem o final desse processo.
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3QUESTÃO

4QUESTÃO

5QUESTÃO

“ ‘Algumas estimativas dizem que 90 por cento das células 
do nosso corpo, na verdade, são bactérias’, disse Gill” 
(l. 17‑19)

O termo em negrito reforça a ideia de que

01) as verdades absolutas dos resultados das pesquisas 
realizadas por indução de juízo devem ser aceitas pacificamente.

02) os valores estimativos dão resultados absolutos de 
eficácia das pesquisas científicas.

03) o resultado da pesquisa ainda não é confiável, pois está 
no terreno da probabilidade.

04) a alta percentagem de ocorrência já torna o resultado o 
dessa pesquisa como incontestável.

05) o resultado dessa pesquisa é uma avaliação sem margem 
de erro, devido ao método indutivo usado.

Segundo o texto, pode‑se concluir que os cientistas pretendem 
com essa pesquisa

01) assegurar sobrevivência humana, independentemente de 
outros organismos vivos.

02) demonstrar a ideia de que o homem por si só basta, que a 
interação com outra espécie é maléfica ao seu organismo.

03) avaliar de uma vez por todas que as bactérias não servem 
de protótipos para experiências desse porte.

04) submeter o homem a experimentos não fundamentados, 
que o descaracterizam.

05) mostrar, desde o seu nascer, o homem já traz consigo 
respostas para muitos dos males que advirão.

Devido às características próprias do ser humano, o sucesso 
dessa pesquisa, divulgada no texto, deve‑se ao fato de os 
cientistas

01) manipularem organismos alheios do convívio humano.

02) analisarem amostras de diversas espécies de bactérias.

03) usarem material inerente ao próprio indivíduo.

04) fazerem experimentos com pessoas de todos etnias.

05) buscarem respostas para todas as doenças, manipulando 
células atípicas do ser humano.

 QUESTÕES de 6 a 10

TEXTO:

  A pesquisa científica da inteligência (do latim 
intelligere: entender, compreender, conhecer) só teve 
início no começo do século passado. Inúmeros conceitos 
foram formulados nestes cem anos sem que se 

5 alcançasse um consenso. Comum a todas as 
definições de inteligência, entretanto, é a capacidade 
de se orientar em meio a situações novas e 
desconhecidas.

  Essa aptidão certamente foi um dos motores do 
10 homem ao longo de sua história. Aristóteles, depois de 
 afirmar que todos temos, por natureza, o desejo de 

conhecer, diz no primeiro livro da Metafísica que, 
para escapar da ignorância, os primeiros filósofos 
entregaram-se à filosofia, buscando a ciência para 

15 compreender. “Aperceber-se de uma dificuldade e 
 espantar-se é reconhecer sua própria ignorância”: 

a construção do saber passa exatamente pelo 
enfrentamento e pela tentativa de superação de 
aporias.  Ainda que seja para sempre voltar a 

20 encontrá‑las.
  Estudiosos hoje medem e definem a inteligência 
 de modo diferente daquele de décadas atrás, 

incorporando a esse conceito áreas que já não têm 
muito a ver com os domínios cognitivos tradicionais do 

25 pensamento, da resolução de problemas e do saber. 
Outros tipos de inteligência — como a emocional e a 

 social — são considerados, e a habilidade de 
perceber emoções, necessidades e motivações em 
si mesmo e nos outros é também qualificada como 

30 inteligência, [...] e a criatividade é outra característica 
frequentemente associada à inteligência. 

  Apesar de restar muito a ser desvelado sobre o 
pensamento criativo, a ciência já traz boas notícias: 
a criatividade não é um dom dos deuses e pode, sim, 

35 ser estimulada e treinada. Leva tempo, demanda 
paciência. Mas com um pouco de flexibilidade 
intelectual e cérebro alimentado de conhecimento, 
todos podemos exercitar o espírito criativo e, quem 
sabe, ter tiradas de gênio.

FERRARI, Ana Cláudia. O desejo de conhecer. Viver: mente & 
cérebro. São Paulo: Duetto, s.d. Editorial.

6QUESTÃO

7QUESTÃO

Sobre a pontuação usada no texto, é correto afirmar:

01) As vírgulas (l. 6) isolam uma oração intercalada.

02) As aspas (l. 15‑16) encerram uma ironia.

03) Os dois pontos (l. 16) introduzem uma enumeração.

04) Os travessões (l. 26‑27) introduzem uma interlocução.

05) A vírgula (l. 27) separa orações coordenadas de sujeitos 
diferentes.

O vocábulo “entretanto” (l. 6) pode ser substituído, sem prejuízo 
do contexto, por

01) conforme.

02) portanto.

03) porque. 

04) todavia.

05) embora.

8QUESTÃO

No contexto, o termo “o espírito criativo” (l. 38), 

01) qualifica o sujeito.

02) completa o sentido de um nome.

03) tem função modificadora do verbo.

04) tem função de complemento verbal. 

05) amplia e especifica o conteúdo do sujeito.

Português |
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9QUESTÃO

10QUESTÃO

11QUESTÃO

12QUESTÃO

13QUESTÃO

A série de palavras que é acentuada pela mesma razão é

01) “inteligência” (l. 1) — “século” (l. 3) — “também” (l. 29).

02) “científica” (l. 1) — “própria” (l. 16) — “encontrá‑las” (l. 20).

03) “história” (l. 10) — “ignorância” (l. 16) — “áreas” (l. 23).

04) “Aristóteles” (l. 10) — “atrás” (l. 22) — “domínios” (l. 24).

05) “Metafísica” (l. 12) — “também” (l. 29) — “gênio” (l. 34).

 “o desejo de conhecer” (l. 11‑12)
 
 “diz no primeiro livro da Metafísica” (l. 12)

 “pelo enfrentamento” (l. 17‑18)

O processo de formação das palavras assinaladas em negrito 
está classificada, na alternativa

01) sufixal, prefixal, parassintética.

02) prefixal, impróprio, prefixal e sufixal. 

03) deverbal, prefixal, prefixal e sufixal.

04) sufixal, parassintética, impróprio.

05) prefixal, sufixal, parassintética.

                       Motivo

Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta.  
Irmão das coisas fugidias,  
não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 
no vento.  
Se desmorono ou se edifico,  
se permaneço ou me desfaço,  
— não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo.  
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo: 
— mais nada.

MEIRELES, Cecília. Motivo. Disponível em:<http://www.jornaldepo
esia.jor.br/ceciliameireles01.html>. Acesso em: 8 maio 2019.

A partir dos versos de Cecília Meirelles no poema Motivo, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F, para as falsas. 

(   ) Valorização do momento presente.

(   ) Construção poética perpassada por antíteses.

(   ) Insegurança do eu lírico a respeito da importância de sua 
poesia.

(   ) Tematização da passagem do tempo atribuindo 
imortalidade à arte poética.

(   ) Presença de conflito interior devido à certeza demonstrada 
quanto à efemeridade da vida. 

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

01) F V F F V

02) F F V V V

03) V F V F F

04) V V F V F

05) V V V F F

 Coloquei‑me acima da minha classe, creio que me 
elevei bastante. Como lhes disse, fui guia de cego, vendedor 
de doces e trabalhador alugado. Estou convencido de que 
nenhum desses ofícios me daria os recursos intelectuais 
necessários para engendrar esta narrativa. Magra, de 
acordo, mas em momentos de otimismo suponho que há 
nela pedaços melhores que a literatura do Gondim. [...] devo 
confessar que a superioridade que me envaidece é bem 
mesquinha.
 Além disso, estou certo de que a escrituração 
mercantil, os manuais  de agricultura e pecuária, que 
forneceram a essência da minha instrução, não me tornaram 
melhor que o que eu era quando arrastava a peroba. Pelo 
menos naquele tempo não sonhava ser o explorador feroz 
em que me transformei.
 Quanto às vantagens restantes, casas, terras, 
móveis, semoventes, consideração de políticos, etc. – é 
preciso convir em que tudo está fora de mim. Julgo que me 
desnorteei numa errada.

RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 46 ed. Rio de Janeiro: Record, 
1986, p. 182‑183.

Essa última parte do romance, inserida no contexto da sua 
história de vida, revela que Paulo Honório

01)  não conseguiu passar para a sua narrativa as emoções e 
os sentimentos que lhe povoavam o íntimo por necessitar 
maior grau de instrução, como a do Gondim.

02)  teve consciência de que fracassou como homem de bens 
e propriedades, mas se reconstituiu mais dignamente 
como ser humano.

03)  revelou que o seu objetivo de vida era o enriquecimento 
a todo custo e a não estabilidade de um relacionamento 
amoroso que lhe trouxesse equilíbrio emocional.

04)  sentiu muita dificuldade de expressar‑se por meio de 
gestos e palavras por não ter tido a oportunidade de 
avançar nos estudos.

05)  constatou que não foi ilusória  sua busca desenfreada de 
riqueza, porque sempre fez coisas boas que lhe renderam 
lucro.

“E o olhar estaria ansioso esperando
e a cabeça ao sabor da mágoa balançando
e o coração fugindo e o coração voltando
e os minutos passando e os minutos passando...”

                                       (Vinicius de Morais)

Português |
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A figura de linguagem predominante nesses versos é a que está presente na alternativa:

01)  O polissíndeto, marcado pela repetição do mesmo termo, para imprimir intensidade ao ato de esperar.

02)  A sinestesia, justificada pela interação de sentidos, como visão e coração num momento de expectativa.

03)  A metáfora, expresso pela analogia concebida pelo ato de esperar e de  passar.

04)  O paradoxo, confirmado pela contradição das ações expressas pelo verbo no gerúndio.

05)  A catacrese, por atribuir concretude a termos com os quais mantém certa relação de semelhança.

14QUESTÃO

15QUESTÃO

Euclides da Cunha e Lima Barreto foram escritores nascidos no final do século XX, cujas obras tiveram grande importância para a 
literatura brasileira. Confrontando‑se esses dois escritores, pode‑se afirmar que eles têm em comum o fato de

01)  serem nordestinos e conhecedores da alma do povo sertanejo.

02)  manterem o mesmo estilo do regionalismo romântico no Brasil. 

03)  refletirem a sociedade rural do século XX como precursores do romance regionalista moderno.

04)  refletirem, como pré‑modernistas, forte sentimento nacional e consciência crítica dos problemas brasileiros.

05)  apresentarem cunho social preso aos cânones do estilo da escola realista e naturalista.

“Triste escutar, pancada por pancada,
A sucessividade dos segundos,
Ouço em sons subterrâneos, do orbe oriundos,
O choro da energia abandonada”.

                                          (Augusto dos Anjos)

Augusto dos Anjos foi um poeta que, praticamente, se antecipou ao seu tempo. Dono de um verso bem trabalhado, perfeito, cujos 
sonetos ou poemas atingem várias dimensões. 

Nesse fragmento de poema, está claramente presente, predominantemente, a dimensão

01)  cósmica. 

02)  estética.

03) niilista.

04)  metafísica.

05)  patológica.

*  *  *

Português |
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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 16 a 30

 QUESTÕES de 16 a 20
TEXTO:

  A Sweden‑based team of scientists sought to 
provide new insight on the importance of sleep by 
studying 1,463 men who were born in Gothenburg in 
1943. Researchers performed physical examinations 

5 on the participants and also asked them to fill out a 
health survey that included questions on how much 
they slept on average, and how much they exercised 
and smoked. The data was divided into four groups: 
five hours of sleep or less, six hours, seven to eight 

10 hours, and more than eight hours. Between seven to 
eight hours was defined as a normal duration.

  The participants were revisited 21 years later 
and asked whether they had experienced any heart 
problems, such as heart attacks, strokes, heart failure, 

15 or coronary revascularization. If the participant had 
died, this was also noted. "Men with the shortest sleep 
duration at the age of 50 were twice as likely to have 
had a cardiovascular event by age 71 than those who 
slept a normal amount, even when other risk factors 

20 were taken into account," said Moa Bengtsson, one of 
the researchers. Men who slept five or fewer hours per 
night were also found to be more likely to experience 
diabetes, obesity and high blood pressure than those 
who slept seven to eight hours. The study did not 

25 evaluate women.
  "This was an observational study so, based on 

our findings, we cannot conclude that short sleep 
causes cardiovascular disease, or say definitively that 
sleeping more will reduce risk. However, the findings 

30 do suggest that sleep is important — and that should 
be a wake‑up call to all of us,"  Bengtsson said. “In 
our study, the magnitude of increased cardiovascular 
risk associated with insufficient sleep is similar to that 
of smoking or having diabetes at age 50.”

Disponível em: <https://www.newsweek.com/scientists‑pinpoint‑
how‑much‑sleep‑could‑lower‑heart‑disease‑risk‑1089153>. 
Acesso em: 21 maio 2019. Adaptado.

According to the text, fill in the parentheses with T (True) or F 
(False).

(   ) Lack of sleep could raise the risk of heart disease.

(   ) Sleeping too little may be as bad for our health as smoking.

(   ) Sleeping too much has proven to bring positive results.

(   ) Insufficient sleep seems not to affect people’s weight.

16QUESTÃO

The correct sequence, from top to bottom, is

01) T F T F

02) F T F T

03) T T F F

04) F F T T

05) T T F T

17QUESTÃO

18QUESTÃO

19QUESTÃO

20QUESTÃO

The text says that the participants in the study had to

01) give an oral account of their routine activities.

02) go through a health evaluation at the beginning of the 
study.

03) answer an online health survey two decades later.

04) be physically evaluated every year during the period of the 
survey.

05) be in permanent contact with the researchers. 

The results of the study showed that fifty‑year‑old men who 
slept

01) a normal amount were definitely free from having diabetes.

02) less than five hours were found to have lost a lot of weight.

03) seven to eight hours were more likely to have a premature 
death. 

04) very little doubled the possibility of having heart problems 
later on.

05) more than eight hours were found to be less likely to have 
high blood pressure.

The expression “a wake‑up call” (l. 31) has been used with the 
meaning of a

01) warning.

02) safe sign.

03) green light.

04) white flag.

05) word of wisdom. 

The verb “do” (l. 30) is used 

01) as a noun.
02) as a main verb.
03) to emphasize the main verb.
04) to form a negative statement. 
05) to avoid repeating a verb that has already been used.

Processo Seletivo Medicina 2019.2 
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 QUESTÕES de 21 a 25
TEXTO:

  Avid texters and Candy Crush enthusiasts may 
be subject to text claw, the unofficial term for soreness 
and cramping felt in the fingers, wrist and forearm after 
heavy smartphone use. Any specific motor activity can 

5 cause pain in the tendons and muscles when done 
repeatedly, so if you're always on your phone, it makes 
sense to feel discomfort in your hands and forearm. 
There's not much to be done for preventing the pain 
(unless you'd like to stop using your devices!), but 

10 there are ways to alleviate it. Hand stretches, massage 
and hot/cold treatment can help. 

  Also, staring at your digital devices for long 
periods of time can lead to sore, irritated and dry 
eyes, headaches and fatigue, which, in turn, can 

15 decrease your productivity. In most cases, eye strain 
is not a serious issue and can be rectified with “screen 
breaks,” or just taking some time out from the Google 
machine.  Experts suggest taking screen breaks every 
20 minutes. For 20 seconds, let your eyes scan the 

20 room or look out the window and, if they're feeling 
extra dry, lubricate them with some eye drops.

  Similar to the claw, text neck – discomfort in 
the neck and spine – happens when you spend long 
periods of time looking down at your smartphone. “It 

25 is an epidemic or, at least, it’s very common,” says 
Kenneth Hansraj, chief of spine surgery at New 
York Rehabilitation Medicine. “Just look around you, 
everyone has their heads down.”  We're certainly 
in an era of smartphone obsession. And according 

30 to expert calculations, the angle at which our big 
heads look down forces our spine to bear the weight 
of approximately 60 pounds. The habit may lead to 
people requiring medical spine care at a younger age. 
Being mindful of how far your neck bends when you're 

35 on your phone – and bending it back to an upright 
position – can help reduce the risk of text neck.

Bratskeir, Kate.Disponível em: <https://www.huffpost.com/entry/
technology‑health‑physical‑effects_n_564a1df4e4b045bf3df03368>. 
Acesso em: 18 maio 2019. Adaptado.

21QUESTÃO

This text is about

01) how to give up using digital devices.

02) unhealthy habits when using digital devices.

03) why most digital devices should be avoided.

04) useful ways to fight addiction to smartphones.

05) a review of studies on potential damage caused by smartphones.

22QUESTÃO

23QUESTÃO

25QUESTÃO

24QUESTÃO

According to the text, text claw can be caused by 

01) using too big smartphones.
02) using the smartphone in bed.
03) over‑texting on the smartphone.
04) incorrect choice of the app device.
05) forgetting to stretch the hands before texting.

The text says that text neck is a consequence of
01) texting at night.
02) using heavy cell phones.
03) using very small smartphones.
04) bad posture when using the smartphone.
05) having to force your head up when texting.

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

As far as eye soreness is concerned, some tips mentioned in 
the text to provide relief are
(   ) wearing appropriate glasses.
(   ) avoid using digital devices at night.
(   ) using suitable medicine for eye dryness.

(   ) putting your phone away from time to time.

The correct sequence, fro top to bottom, is

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

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

03) T T F F

Considering language use in the text, it’s correct to say:

01) The modal “may” (l. 1) expresses certainty.

02) The indefinite “Any” (l. 4) can be correctly replaced by 
“Anything”

03) The word “unless” (l. 9) is introducing a condition.

04) The expression “at least” (l. 25) is synonymous with “at 
most”.

05) The “re” in “We’re” (l. 28) is the contraction of were.

 QUESTÕES de 26 a 30
TEXTO:

  Carbohydrates (or carbs) get a lot of bad 
press and blame for the obesity epidemic, but a 
new study suggests that this negative attention may 

Inglês |
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26QUESTÃO

27QUESTÃO

28QUESTÃO

29QUESTÃO

30QUESTÃO

This article says that 

01) pasta is a refined carbohydrate.

02) carbohydrates should be avoided.

03) pasta can help in a weight‑loss diet.

04) carbohydrates don’t make you put on weight.

05) pasta should be held responsible for the growth of obesity.

According to the text, pasta differs from other carbohydrates 
because it

01) makes blood sugar levels go down.

02) causes a lower rise in blood sugar.

03) has no effect on blood sugar levels.

04) makes blood sugar levels go higher than most carbs.

05) is absorbed into the blood stream faster than refined carbs.

The researchers at St. Michael’s Hospital

01) summarized the results of pre‑existing healthcare studies.

02) used data from a recent study on obesity problems.

03) interviewed about two thousand people who used to eat pasta.

04) collected the data themselves among people who had 
trouble losing weight.

05) used data from St. Michael’s Hospital patients who were 
part of a diet plan.

“Carbohydrates get a lot of bad press” (l. 1‑2)

According to the media, this sentence means that carbohydrates 
are highly

01) ignored.

02) praised.

03) evaluated.

04) criticized.

05) underestimated.

The word “actually” (l. 19) is synonymous with

01) nowadays.

02) recently.

03) really.

04) instead.

05) possibly.

not be deserved for pasta. Unlike most ‘refined’ 
5 carbohydrates, which are rapidly absorbed into the 
 bloodstream, pasta has a low glycemic index, meaning 

it causes smaller increases in blood sugar levels than 
those caused by eating foods with a high glycemic 
index.

10  Researchers at St. Michael’s Hospital undertook 
a systematic review and meta‑analysis of all of the 
available evidence from randomized controlled trials, 
the gold standard of research design. They identified 
30 randomized control trials involving almost 2,500 

15 people who ate pasta instead of other carbohydrates 
as part of a healthy low‑glycemic index diet. “The 
study found that pasta didn’t contribute to weight gain 
or increase in body fat,” said lead author Dr. John 
Sievenpiper. “In fact analysis actually showed a small 

20 weight loss. So contrary to concerns, perhaps pasta 
can be part of a healthy diet such as a low GI diet.”

  The people involved in the clinical trials on 
average ate 3.3 servings of pasta a week instead of 
other carbohydrates. One serving equals about 

25 one‑half cup of cooked pasta. They lost about one‑half 
kilogram over a median follow‑up of 12 weeks. “In 
weighing the evidence, we can now say with some 
confidence that pasta does not have an adverse effect 
on body weight outcomes when it is consumed as part 

30 of a healthy dietary pattern,” said Dr. Sievenpiper.

Disponível em: <https://medicalxpress.com/news/2018‑04‑pasta‑
healthy‑diet‑pounds.html>. Acesso em: 22 abril 2019. Adaptado.

*  *  *
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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 31 a 45

Em determinado grupo de risco de certa doença, 56% das pessoas são diabéticas e 33% delas são 
hipertensas e diabéticas, ao mesmo tempo.

Logo uma pessoa não estará nesse grupo se, e somente se, 

01) for hipertensa e for diabética.

02) for hipertensa ou for diabética. 

03) for diabética e não for hipertensa.

04) não for hipertensa e não for diabética. 

05) não for hipertensa ou não for diabética.

31QUESTÃO

32QUESTÃO

33QUESTÃO

34QUESTÃO

 QUESTÕES  31  e  32

A porcentagem de pessoas que são apenas hipertensas corresponde a

01) 23%

02) 44%

03) 47%

04) 77%

05) 89%

O médico receitou para um paciente que teve alta após uma cirurgia de sucesso, que realizasse as 
refeições com 2 tipos de grão, 2 tipos de legumes e 1 tipo de proteína. 

Se estão disponíveis 4 tipos de grão, 4 de legumes e 3 opções de carne, o número de refeições que 
podem ser montadas, sem que haja duas idênticas, é igual a

01) 4

02) 11

03) 15

04) 72

05) 108

A divisão do P(x) = x³ + bx + 8 por Q(x) = x + 3 dá como resto o termo – 1. 

Assim sendo,  o valor de  – b é 

01)  – 6 

02)  – 2 

03)  0

04)  2

05)  6

Processo Seletivo Medicina 2019.2 
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35QUESTÃO

36QUESTÃO

37QUESTÃO

Considerando‑se a tabela apresentada, referente aos casos de leptospirose confirmados por sexo, 
.segundo o município de notificação em 2015, pode‑se afirmar:

01) Aproximadamente 60% dos casos apresentados na tabela ocorreram em Recife.

02) Aproximadamente 48% dos casos apresentados na tabela ocorreram em Recife.

03) Em todas as cidades apresentadas na tabela, o número de casos nas pessoas do sexo feminino 
é menor que o número de casos nas pessoas do sexo masculino.

04) A média aritmética do número de casos do sexo feminino é menor que a média aritmética dos 
casos masculinos.

05) A média aritmética do número de casos do sexo feminino é igual que a média aritmética dos 
casos masculinos.

A fração de pacientes que foi atendida durante o período da tarde foi de

01) 
1
6

02) 1
3

03) 1
2

04) 5
6

05) 4
3

As consultas médicas em uma clínica de dermatologia, que funciona das 8h às 12h e das 14h às 
18h, são marcadas de 20 em 20 minutos. Em determinado dia, verificou‑se que 1/2 dos pacientes foi 
atendido no período da manhã e 1/6 dos pacientes não foi atendido e desmarcaram as consultas por 
algum motivo. Todos os atendimentos ocorreram até às 18h.

 QUESTÕES de 36 a 38

Considerando‑se o número de pacientes agendados, pode‑se afirmar que foram atendidos

01) 6

02) 8

03) 12

04) 20

05) 32

Município de Notificação Masculino Feminino
Abreu e Lima 1 0

Cabo de Santo Agostinho 6 3
Caruaru 1 0

Fernando de Noronha 1 0
Jaboatão dos Guararapes 5 0

Moreno 0 1
Olinda 2 0

Bragança Paulista 8 2
Recife 38 10

Vitória de Santo Antão 1 0

Matemática |
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38QUESTÃO

39QUESTÃO

40QUESTÃO

41QUESTÃO

A porcentagem de pacientes que não foi atendida é de, aproximadamente,

01) 17%

02) 50%

03) 67%

04) 75%

05) 83%

Sabendo que n(A) = 20, n(B) = 25, n(C) = 20, n(A   B   C) = 8 , n(A  B) = 10, n(A    C) = 12 e            
n( B  C) = 8, considere as sentenças a seguir. 

I.  n(A  B) = 45
II.  n (A – B) = 10
III.  n(A  B  C) = 65

IV.  n(A  B  C) = 43

Sobre as sentenças apresentadas, estão corretas 

01) I e II.

02) I e III

03) I e IV. 

04) II e III.

05) II e IV. 

Sendo cos(x) = – 1
4

, com x pertencente ao 3º quadrante, o valor do tg²(x) é

01) 4
02) 7
03) 9
04) 15
05) 17

Fundado em 1969, o Hospital da Restauração 
Governador Paulo Guerra é a maior unidade da rede 
de saúde pública de Pernambuco. É uma unidade 
referência para atender casos de queimaduras graves, 
intoxicação exógena e por animais peçonhentos, 
vítimas de violência – agressões por arma de fogo e 
arma branca - e acidentes de trânsito, atraindo pessoas 
de todo o Nordeste. Por mês, a média é de quase 700 
cirurgias realizadas na unidade. 

Considerando‑se que visto de frente o Hospital aparenta possuir 60 quartos para internações de 
pacientes após cirurgias em cada um dos sete andares e que cada um deles apresenta forma de um 
prisma de base quadrada de 5m de lado e 4m de altura.

A capacidade, em metros cúbicos, que esses leitos ocupam é de
01) 1200
02) 4800
03) 5460
04) 8400
05) 33600

Matemática |
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42QUESTÃO

43QUESTÃO

44QUESTÃO

45QUESTÃO

A quantidade de paciente que é atendido em determinado Hospital em João Pessoa está descrita na 

sequência (40, n, m, 1080). Cada termo dessa sequência representa a quantidade de 4 especialidades 

médicas existente nesse Hospital.

Sabendo‑se que esses termos estão em progressão geométrica, o valor de m – n é

01) 120

02) 240

03) 270

04) 480

05) 1120

A matriz A[aij], de ordem 3x3, é formada pelos elementos aij, de forma que 

aij = 
2 se i = j
–1 se i = j

Assim sendo, é correto afirmar que 

01) o determinante da matriz A é igual a ‑ 2.

02) a soma dos elementos da terceira linha é 1.

03) O produto dos elementos da diagonal secundária é 2.

04) o elemento da segunda linha e da terceira coluna é o 2.

05) os elementos da diagonal principal da matriz são todos nulos.

Para pavimentar a sala retangular de um consultório médico de 10m de comprimento e 34m de 

perímetro, foram comprados 56m2 de piso.

De acordo com essas informações, é correto afirmar que, para pavimentar essa sala,

01) a quantidade de piso comprado foi suficiente e não sobrou piso.

02) a quantidade de piso comprado foi suficiente e sobraram 12m2 de piso.

03) a quantidade de piso comprado foi suficiente e sobraram 14m2 de piso.

04) a quantidade de piso comprado foi insuficiente, pois faltaram 12m2 de piso.

05)  a quantidade de piso comprado foi insuficiente, pois faltaram 14m2 de piso.

O ponto P(3, k) pertence à circunferência de centro no ponto C(0, 3) e raio 5. 

Um dos valores da coordenada k é

01) – 7

02) – 4

03) 1

04) 4

05) 7

Matemática |
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Texto motivador:

             A bandeira da humanização da Medicina campeia, pois, como divisa em qualquer projeto moderno de assistência à saúde. 
Quem se oporia hoje à necessidade de humanizar a Medicina, os sistemas de saúde, a assistência hospitalar e mesmo o Ensino 
Médio? Mas, curiosamente, o objetivo, que é consenso universal, não parece conseguir‑se e, na hora de colocar em prática, tudo 
é muito mais complicado do que inicialmente parecia.
              Busca-se a humanização no sistema e nos processos, medem-se parâmetros de eficiência, certifica-se qualidade, mas 
percebe‑se que falta algo. As soluções estratégicas de gestão, bem como os programas e treinamento de recursos humanos não 
parecem satisfazer o cliente. As iniciativas que procuram humanizar os cenários da saúde – colocam‑se quadros nas paredes, 
música ambiente, hotelaria de luxo – também não são suficientes. Gastam‑se recursos abundantes nessas tentativas, mas parece 
que a humanização desejada não se atinge. Por quê?

Disponível em:https://sobramfa.com.br/wp_content/uploads/2004/10/2011_mai_o_humanismo_medico_humanizaçao_sustentavel.
Acesso em: 15 maio 2019.

Proposta de redação

Muitas bandeiras têm sido levantadas no Brasil sobre a humanização da medicina e de todos os serviços ligados à saúde. Mas, 
infelizmente, as tentativas esbarram muito mais nos cenários (e não em que está dentro dele) do que na efetivação da prática, 
mesmo envolvendo altos custos. Por quê?

 Com base no texto motivador e nas suas experiências pessoais, produza um texto dissertativo, na norma‑padrão da Língua 
Portuguesa, analisando o porquê da dificuldade — mesmo com a medição de parâmetros e certificação de qualidade — de se pôr 
em prática a humanização dos serviços médicos no Brasil.

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 e transcreva seu texto na Folha de Redação, 

usando caneta de tinta azul ou preta.
• Se desejar, coloque um título, cuja linha será incluída entre o limite recomendado.
• Não utilize letra de forma ou de imprensa.

Será anulada a Redação
— afastada totalmente do tema;
— apresentada sob forma de verso;
— assinada fora do local apropriado ou com qualquer sinal que a identifique;
— escrita a lápis, parcial ou totalmente;
— redigida na Folha de Rascunho;
— construída sobre forma não articulada textualmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas etc.)

Processo Seletivo Medicina 2019.2 
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Rascunho da Redação
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