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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
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Ciências Humanas
Questões de 1 a 15

Os conflitos políticos vão ganhando um contorno 
definido depois da proclamação da independência 
[Brasil]. O antagonismo principal, “colônia X 
metrópole” é superado. As lutas políticas, desde 
então, irão focalizar diretamente as relações sociais 
vigentes e irão, paulatinamente, questioná-las, 
contestá-las e superá-las. (KOSHIBA; PEREIRA. 
1994. p. 143).

O movimento de independência brasileira e o das colônias 
espanholas da América, apresentou, entre suas diferenças, a

01) abolição imediata do sistema escravista.

02) implantação de um regime liberal, calcado em princípios 
democráticos.

03) manutenção da integridade territorial da nova nação 
independente.

04) ascensão da classe média ao poder político, graças à 
expansão da industrialização.

05) consolidação da dependência econômica à França, 
resultante do auxílio desse país nas lutas de independência 
no nordeste brasileiro.

2QUESTÃO

1QUESTÃO 3QUESTÃO

4QUESTÃO

Os conhecimentos sobre capitalismo financeiro permitem 
afirmar que a alternativa que preenche, respectivamente, as 
lacunas das setas, de cima para baixo, é a

01) Truste / holding / cartel.

02) Holding / cartel / truste.

03) Cartel / holding, / truste.

04) Holding / truste / cartel.

05) Truste / cartel / holding.

“Doutrina (conjunto de princípios políticos, sociais e culturais) 
que defende o fim de qualquer forma de autoridade e dominação 
(política, econômica, social e religiosa), defendendo uma 
sociedade baseada na liberdade total, porém responsável.”

O trecho identifica o
01) Liberalismo. 
02) Comunismo.
03) Socialismo Utópico.
04) Anarquismo.
05) Estado Não Intervencionista. 

Adolf Hitler foi o idealizador e chefe político máximo do Nazismo.

Com base nos conhecimentos sobre o nazismo, ideologia de 
extrema direita que se estabeleceu na Alemanha, no período 
entre-guerras, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) Caracterizou-se pelo antimarxismo, representado na forma do 
antibolchevismo, que era considerado como um inimigo natural 
do povo alemão, devendo ser destruído a todo custo.

(  ) Teve um caráter completamente totalitário, associado ao 
culto à personalidade, representado por Adolf Hitler.

(  ) Praticou o antissemitismo,  ou seja,  ódio aos judeus, a 
quem Hitler atribuía a culpa por vários problemas que a 
Alemanha enfrentava, principalmente econômicos.

(  ) Defendeu uma noção racista e eugenista da superioridade 
do homem branco germânico, ou da raça ariana.

(  ) Baseou-se na formação do Estado de Bem-estar Social, 
que acabou com a estatização das grandes empresas e 
com a intervenção estatal na economia.

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

01) V V V V F
02) F V F V V
03) F V V F V
04) F F V F F
05) V F F V V
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A partir dos conhecimentos sobre o período do Estado Novo (1937-1945) brasileiro, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas 
falsas.

(  ) Ocorreu o declínio do Tenentismo, movimento radical e reformista, que tentava superar o domínio das oligarquias estaduais.

(  ) Foi promulgada uma nova Constituição, que criou a legislação trabalhista, preservando o federalismo e a independência dos 
três poderes.

(  ) Contestou-se a legalidade do cargo autoritário que Getúlio Vargas passou a exercer, através da Revolução Constitucionalista 
de São Paulo, que é esmagada pelo governo.

(  ) Surgiu o movimento integralista, influenciado pelas mudanças na Europa, como o fascismo italiano, preconizando um governo 
ditatorial ultranacionalista.

(  ) Ocorreu uma mudança na direção do desenvolvimento econômico, com uma crescente diversificação, tanto na produção de 
alimentos quanto nas manufaturas.

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

01) V V V V F

02) F V F V V

03) F V V F V

04) F F V F F

05) V F F V V

5QUESTÃO

7QUESTÃO

6QUESTÃO

“Creio que a não violência é infinitamente superior à violência e que o perdão é bem mais viril que o castigo...”

A frase identifica a política de não violência defendida por

01) Che Guevara, ao opor-se à política violenta exercida por Fidel Castro após a invasão norte-americana da Baía dos Porcos.

02) Mahatma Gandhi, no contexto do processo emancipatório político da Índia, após a Segunda Guerra Mundial.

03) Nelson Mandela, durante a sua luta inglória para acabar com o regime do apartheid, na África do Sul, que persiste até os dias 
atuais.

04) Malcolm X, defensor dos direitos civis nos Estados Unidos, que pregava a criação de uma sociedade separatista 
afro-descendente, através da resistência pacífica.

05) Francisco, Papa da Igreja Católica, ao defender o perdão total e o não julgamento criminal dos sacerdotes envolvidos nos 
escândalos sexuais em dioceses católicas de diversos países.

A charge, pode ser corretamente relacionada

01) à doutrina social discriminatória da Igreja Católica atual.

02) à desigualdade de gênero na sociedade ocidental em geral.

03) ao autoritarismo político e de gênero nas sociedades europeias atuais, como nos países nórdicos.

04) ao sistema de classe social-democrata norte-americano, que discrimina a mulher e demais minorias.

05) à desigualdade educacional nos países capitalistas, onde o sistema dá aos homens um acesso prioritário às universidades em 
relação às mulheres.
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8QUESTÃO

Pensadores do final do século XX, como Alvin Toffler e François 
Lyotard, contribuíram para a ideia da pós-modernidade, 
considerada uma nova etapa na história do homem, que seria 
caracterizada, exceto

01) pela prática do consumismo exagerado, do narcisismo e a 
busca da satisfação pessoal.

02) pelo desaparecimento do proletariado, classe 
revolucionária da modernidade.

03) pela descrença nos movimentos coletivos e em ideais 
políticos grandiosos.

04) pela substituição do homem pelos robôs, em atividades 
braçais.

05) pela superação do setor terciário pelo secundário.

9QUESTÃO

Num artigo publicado pela revista Isto É 
(14/03/19), Boris Fausto escreve que “na 
sucessão de governos militares e autoritários 
posteriores a 1964, o período Geisel coincide 
com o momento de abertura de uma crise”. 
(KOSHIBA; PEREIRA. 1994. p. 301).

Sobre esse governo, é correto afirmar:

01) A revogação do AI 5 permitiu o retorno ao país de exilados 
políticos que se organizaram politicamente, exercendo 
uma pressão constante contra o governo.

02) A Lei Falcão foi criada, permitindo a propaganda eleitoral 
na televisão e dando início a debates políticos e críticas ao 
governo.

03) O país vivenciou a decadência do milagre econômico, 
determinada por seus próprios limites internos, e uma 
mudança na conjuntura internacional, que trouxe 
consequências econômicas para o país.

04) A guerrilha urbana e a repressão política atingiram um 
ponto crítico, sendo qualquer oposição ao regime ser 
classificada como “comunista” e tratada como tal pela 
polícia.

05) Uma política de redistribuição de renda foi implantada, 
através de programas sociais, com o objetivo de eliminar 
a extrema pobreza.

10QUESTÃO

11QUESTÃO

O cartunista, na charge, pretende satirizar

01) o construtivismo na educação.

02) a Escola sem Partido.

03) o sistema educacional público brasileiro.

04) o autoritarismo pedagógico nas salas de aula da rede privada.

05) as políticas não inclusivas, que impedem o diálogo nas 
instituições educacionais.

Ciências Humanas |

É uma região de morros de formas residuais e curtos em sua 
concavidade, com muitos movimentos de massa generalizados. 
Os processos de intemperismo químico são frequentes, motivos 
pelos quais as rochas dessa região se encontram geralmente 
em decomposição.

Os índices pluviométricos são, sobretudo, nas regiões serranas, 
devido à abundância de chuvas orográficas resultantes do 
deslocamento horizontal de ventos alísios.

Constituem a vegetação do domínio morfoclimático descrito:

01) Diversidade de associações vegetais que variam conforme 
a latitude, o relevo, a altitude e os solos.

02) Grande heterogeneidade e complexidade, compreendendo 
diferentes espécies de florestas, de savana, de estepes e 
de pradarias.

03) Três portes de vegetação, tendo por base os níveis 
altímetros.

04) Vários aspectos ou fisionomias em que a predominância 
vegetal cabe à biomassa herbácea e arbustiva.

05) Predominância de pinheiros e abundância de coníferas e 
vegetais aciculifoliados.

12QUESTÃO

Constitui princípio básico do modelo de produção rural toyotista

01) produção em massa e consequente acumulação de estoque.
02) adequação da estocagem de produtos conforme sua demanda.
03) introdução de linhas de montagem para controlar o ritmo 

do trabalho.
04) divisão do trabalho, através da especialização do operário 

em uma tarefa.
05) utilização de métodos padronizados para diminuir os 

custos e aumentar os lucros.

13QUESTÃO
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14QUESTÃO

Considerando-se o climograma de uma cidade brasileira e os conhecimentos sobre a relação entre  clima e vegetação, é correto 
afirmar que o tipo climático, a formação vegetal e a região brasileira a que corresponde os gráficos apresentados são, respectivamente,

01) Tropical de altitude, Mata Atlântica e Região Sudeste.

02) Subtropical, Mata de Araucária e Região Sul.

03) Equatorial, Floresta Amazônica e Região Norte.

04) Tropical, Matas Galerias e Região Centro-Oeste.

05) Tropical úmido, Matas dos Cocais e Região Centro-Oeste.

Sobre o fenômeno retratado na charge, é incorreto afirmar:

01) É uma forma de exclusão social.

02) Está relacionado à especulação imobiliária.

03) Trata-se do fenômeno da gentrificação.

04) Ocorre em bairros centrais históricos ou com potencial turístico.

05) Corresponde a um projeto de revitalização urbana.

15QUESTÃO

Com base nos conhecimentos sobre instrumentação cartográfica, é correto afirmar que a obtenção de imagens de satélite faz parte 
de um conjunto de técnicas conhecida como

01) sistema de informações geográficas.

02) sistema de posicionamento global.

03) sensoriamento remoto.

04) geoprocessamento.

05) aerofotogrametria.

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

Ciências da Natureza
Questões de 16 a 40

16QUESTÃO

17QUESTÃO

18QUESTÃO

19QUESTÃO

O gráfico representa o movimento de um bloco de massa m igual a 2,0kg. 

Considerando-se que a velocidade desse bloco, no ponto A, é de vA = 10m/s e que ele atinge uma 
altura máxima no ponto B, é correto afirmar que o trabalho por ele realizado contra a força de atrito, 
durante a subida, em J, é igual a

01) 10,0

02) 20,0

03) 30,0

04) 40,0

05) 50,0

Ao medir a temperatura de um bloco, verificou-se que a indicação na escala Fahrenheit era o dobro do valor obtido na escala Celsius.

Assim sendo, conclui-se que essa temperatura tem um valor igual a

01) 80oC    

02) 140oC    

03)  160oC    

04) 220oC 

05)   280oC

O gráfico mostra a variação da temperatura de uma substância pura  em função da 
quantidade de calor recebida. 

Se o calor de fusão da substância é igual a 5,0cal/g, então a massa da substância, 
em g, e o calor específico, em cal/goC, após a vaporização no trecho III, é igual, 
respectivamente, a

01) 100  e  0,1

02) 150  e  0,1

03) 200  e  0,1

04) 200  e  0,3

05) 300  e  0,3

A função horária das posições de um móvel em movimento uniformemente variado é S = 10 + 8t + 2t2, em unidade do Sl.

Nessas condições, a velocidade inicial e a aceleração do movimento, em unidades do Sl, são, respectivamente,

01)  10 e 8

02)  8 e 4

03)  10 e 2

04)  8 e 2

05)  10 e 4

Processo Seletivo Medicina 2019.2 
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20QUESTÃO

21QUESTÃO

22QUESTÃO

Um condutor retilíneo de 1,5m de comprimento desloca-se 
perpendicularmente às linhas de campo de um campo 
magnético uniforme de intensidade B = 8,0T, com velocidade 
de 20m/s. 

A tensão induzida entre os seus extremos tem um valor igual, 
em volts, a

01) 150,0   

02) 180,0   

03) 200,0    

04) 220,0

05) 240,0

A figura mostra as superfícies equipotenciais de um campo 
elétrico uniforme, em que uma carga q = 6µC se desloca do 
ponto A ao ponto B.

Nessas condições, o trabalho realizado pela força elétrica sobre 
a carga, nesse deslocamento, em joule, é igual a

01) 6.10−5

02) 5.10−5

03) 4.10−5

04) 3.10−5

05) 2.10−5

Considere um espelho côncavo com raio de curvatura igual a 
um metro.

Se um objeto de 10,0cm for colocado a 60,0cm desse espelho, 
a imagem será formada a uma distância do objeto, em m, igual a

01) 3,0    

02) 2,4    

03)  2,0    

04)  1,8

05)  1,5

23QUESTÃO

Sobre estrutura atómica, anaIise as afirmativas e marque com V 
as verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) Em um átomo, quando um elétron retorna à orbita menos 
energética, ele perde energia, de acordo com o Modelo 
Atômico de Rutheford-Böhr.

(  ) Os elementos químicos de camada de valência 
representada pela configuração eletrônica ns2np6  são 
classificados como representativos.

(  ) O composto Ge3H8, insolúvel em água, p.f. = –105,6oC e 
p.e. = 110,5oC, é iônico.

(  ) Afinidade eletrônica e raio atômico são propriedades que 
independem do número atômico dos elementos químicos.

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

01) V F V F

02) V F F V

03) V V F F

04) F V F V

05) F F V V

24QUESTÃO

As obras de uma artista plástica expostas nas salas do Museu 
Nacional de Belas Artes, são compostas de peças inéditas 
feitas com madeiras, galhões, pregos, botões, tachinhas e latas 
de óleo, que ela reinventa, com perfeição, bichos que provocam 
o imaginário infantil. 

Em relação aos materiais utilizados pela artista plástica, é 
correto afirmar:

01) As esculturas resultam de transformações físicas desses 
materiais.

02) A madeira e os galhos são substâncias simples constituídas 
apenas por celulose.

03) Os botões de plástico, à base de polipropileno, ao serem 
reciclados, liberam propano, C3H8(g) , e cinzas. 

04) A mistura desses materiais é monofásica, porque todos se 
apresentam na fase sólida, na temperatura ambiente.

05) Os pregos, as tachinhas e as latas de óleo, ao enferrujarem, 
perdem massa, de acordo com a lei das combinações 
químicas de Lavoisier.

25QUESTÃO

Alimento Medida Massa de sódio
(mg)

Feijão cozido Concha 800,0
Pãozinho francês Unidade 408,0
Queijo tipo Minas Fatia 302,0
Arroz cozido Colher de sopa 174,0

Pessoas que sofrem de hipertensão arterial devem adotar uma 
dieta hipossódica e, por isso, precisam conhecer a quantidade 
de sódio que, normalmente, está embutida nos alimentos.

De acordo com os dados da tabela e considerando-se os 
conhecimentos sobre transformações físicas e químicas da 
matéria, é correto afirmar:

01) A fatia de queijo tipo Minas contém 27,0.1018 íons sódio.

02) O aquecimento brando do arroz cozido remove quantidade 
significativa de sódio.

Ciências Natureza |
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26QUESTÃO

27QUESTÃO

O abacaxi é uma fruta rica em betacaroteno, vitaminas do 
complexo B e vitamina C, além de ser fonte importante de 
outros nutrientes, como potássio, sódio, magnésio, enxofre, 
cálcio e ferro. 

Sobre esses nutrientes, é correto afirmar:

01) O potencial de ionização do sódio é menor que o do 
potássio.

02) Na+ e K+, assim como Mg2+ e Ca2+, são pares isoeletrônicos.

03) O enxofre é o elemento de menor eletroafinidade.

04) As vitaminas constituem o grupo dos glicídios.

05) O raio iônico do Fe2+ é maior que o do Fe3+.

Considerando-se o gráfico de energia de uma reação química, 
é correto afirmar:

01) A reação é exotérmica.

02) A energia de ativação da reação é 20,0kcal.

03) A variação de entalpia, DH, é igual a +10,0kcal.

04) Para que a reação ocorra, é necessária a absorção de 
60,0kcal.

05) 50,0kcal é a energia liberada pelos reagentes para se 
transformarem em produtos.

H (kcal)

Caminho da reação0

70

A + B
C + D20

10

03) A solução 0,01mol/L de NaCl contém maior massa de 
sódio do que 6 pãezinhos franceses.

04) A quantidade de matéria de sódio presente em uma 
concha de feijão cozido é superior a 3,4.10−2mol.

05) O sódio está presente nos alimentos sob a forma 
representada pela configuração eletrônica 1s22s22p63s1.

28QUESTÃO

Os refrigerantes são preparados a partir de água gaseificada 
com CO2 e de sacarose, C12H22O11, entre outros produtos.

Com base na informação, é correto afirmar:

01) A massa molar da sacarose é 300,0g.

02) Água gaseificada com CO2, a 4,0atm, é uma solução.

03) Uma solução de 0,2mol/L de sacarose contém apenas 
50,0g desse produto.

04) O aumento de pressão contribui para diminuir a solubilidade 
de um gás na água.

05) O volume ocupado por 1,0mol de CO2 é maior do que 
22,4L, a 27oC, 4atm de pressão. 

29QUESTÃO

No início do século XX, o médico Vital Brasil iniciou a produção 
de soro antiofídico com cavalos no Instituto Butantan, na capital 
paulista. Desde então, o animal vem sendo empregado na 
fabricação de antivenenos. Uma pesquisa propõe a utilização 
de carneiros em lugar de cavalos, assim como o emprego da 
radiação do cobalto-60 na produção do soro contra serpentes. 

Em relação ao cobalto-60, radioisótopo emissor de partículas  b0
–1  

e g,0
0   é correto afirmar:

01) O volume molar do cobalto é o ocupado por 6,02.1023 
átomos de cobalto-60, nas condições-padrão.

02) A energia envolvida na formação do íon Co+1 é superior à 
necessária à produção do íon Pt+1. 

03) As radiações emitidas pelo cobalto-60 têm maior poder 
ionizante que partículas a4

2 .

04) O radioisótopo Co60
27 , ao emitir uma partícula b0

–1 ,  

transforma-se em Fe60
26 .

05) As configurações eletrônicas do Co60
27  e do Co59

27  são 
iguais.

30QUESTÃO

A estrutura representa a substância “PABA”, presente na 
maioria dos filtros solares e cuja função é bloquear a ação dos 
raios ultravioleta do sol.

Em relação a essa estrutura, é correto afirmar:

01) Possui o grupo funcional das aminas.
02) É utilizada na produção do etanol. 
03) Apresenta heteroátomo na cadeia.
04) É um aldeído aromático.
05) É a fenilamina.

C CH H

OH

O

C

C

C
C CH H

NH2

31QUESTÃO

À luz dos eventos relacionados com a origem da vida podem ser 
destacados diversos fatores, entre eles aqueles abióticos que, de 
maneira direta, influenciou o desenvolvimento de componentes 
bioquímicos que garantiram a origem e perpetuação de uma 
vida, simples e que segundo a hipótese heterotrófica, altamente 
dependente de um meio rico em nutrientes. 

A partir da análise dos aspectos relacionados a essa hipótese, 
consequências e variações, é correto afirmar:

01) O surgimento da fotossíntese oxígena proporcionou a 
liberação imediata do oxigênio para a atmosfera.

02) A falta de nutrientes no meio proporcionou a transformação 
dos organismos heterótrofos em fotossintéticos.

03) Com o advento da fotossíntese, além de outros fatores, foi 
possível a conquista da terra firme pelos seres vivos.

Ciências Natureza |
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04) O aproveitamento do alimento pelos primeiros seres vivos era parcial e ocorria sem a necessidade de enzimas.  

05) A origem da fotossíntese ocorreu com o advento do cloroplasto, proporcionando a transformação da atmosfera antioxidante em 
oxidante.

32QUESTÃO

Os genes carregam informações biológicas que são codificadas como uma sequência de nucleotídeos do DNA. A beleza da estrutura 
não é sua espiral, mas o pareamento complementar entre as bases nos dois filamentos, que permite a cada filamento, ser um modelo 
ou backup para o outro, tornando-o ideal para o transporte de instruções genéticas.

Observando-se a complementariedade da molécula do DNA, é correto afirmar:

01) As bases púricas se ligam a outras bases púricas através de ligações interatômicas.

02) A união entre a adenina e a timina é menos estável do que a observada entre a citosina e a guanina.

03) O fosfato promove a ligação entre a adenina e a timina de maneira específica com transferência de elétrons.

04) Entre as bases pirimídicas, há três ligações de hidrogênio caracterizando mais estabilidade entre essas bases.

05) As interações entre as bases só são possíveis por conta da inexistência de um antiparalelismo entre as fitas do DNA.

33QUESTÃO

O ovo, ou zigoto, é formado a partir da fecundação de espermatozoide e óvulo, sofrendo diversas mitoses até se tornar um indivíduo 
propriamente dito. Esses eventos de divisão celular são acompanhados, também, por diferenciações nessas estruturas, permitindo 
a formação de tecidos específicos e, a partir deles, órgãos e também sistemas.

A respeito das células, estruturas e fenômenos que ocorrem ao longo do desenvolvimento embrionário e suas repercussões, é 
correto afirmar:

01) O embrião é normalmente nidado na tuba uterina sob a forma de blastocisto.

02) A blástula apresenta uma cavidade denominada de arquêntero e cheia de líquido.

03) A presença do grande teor de vitelo potencializou a conquista da terra firme pelos vertebrados.

04) As células que constituem a mórula são denominadas de blastômeros e são classificadas como totipotentes.

05) À medida que as clivagens vão ocorrendo, após a fecundação, as células vão se tornando mais indiferenciadas.

34QUESTÃO

1

2

3

4

5

6IV

III

II

I

Analisando-se o esquema que representa a gametogênese humana, é correto afirmar:

01) A célula 2 é diploide e apresenta cromossomos homólogos emparelhados.

02) No processo I, ocorrem meioses sucessivas, caracterizando a fase proliferativa.

03) Nas etapas III e IV, ocorre a maturação, caracterizando a fase de diferenciação celular.

04) A célula 6 é haploide e tem estruturas microtubulares para motilidade, formada por actina e miosina.

05) Esse evento é desencadeado por ação do hormônio gonadotrófico luteinizante (LH) a partir da puberdade.
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35QUESTÃO

Uma mulher que apresenta duas cromatinas sexuais é fértil 
e produz óvulos normais e óvulos com dois cromossomos X. 
Sendo casada com um homem cromossomicamente normal, 
essa mulher terá chance de apresentar

01) apenas descendentes com cromossomos anormais.

02) descendentes anormais em uma proporção de 25%.

03) apenas descendentes com todos os cromossomos 
normais.

04) descendentes normais e anormais, em uma proporção 
de 50%.

05) descendentes do sexo masculino, em uma proporção de 
75%.

36QUESTÃO

A história da medicina também é a história da doença. Deve 
dar voz não só aos cientistas e curadores que estudaram 
e combateram doença e lesões, mas aos sofredores que 
as suportaram – e aos lampejos, cutucões e experiências 
da ciência médica.  É tentador pensar que as doenças e os 
acidentes que perturbam a humanidade sempre existiram, 
foram sempre os mesmos e somente nossa capacidade para 
lidar com eles que mudou.

Em relação às doenças e aos fatores que estão direta ou 
indiretamente relacionados à quebra da homeostase no ser 
humano, é correto afirmar:

01) Uma epidemia prescinde de um reservatório para que 
possa ser disseminada, pois bactérias e vírus apresentam 
potencial metabólico limitante. 

02) As doenças que acometem os seres humanos são 
exclusivas, por conta da especificidade que há entre o 
parasita e as suas células.

03) O fornecimento de água poluída e a superpopulação, além 
de uma dieta pobre em nutrientes proporcionam apenas 
o desenvolvimento de doenças relacionadas ao sistema 
digestório.

04) À medida que uma população se habitua a uma doença, 
esta reincide na população em geral, livrando apenas 
as crianças que apresentam um sistema de defesa de 
elevado potencial metabólico.

05) A urbanização potencializou, de maneira considerável, a 
disseminação de doenças contagiosas e epidêmicas, pois 
permite que as pessoas vivam em número suficiente e 
bem próximas.

37QUESTÃO

A origem da circulação foi importantíssima para o 
desenvolvimento morfológico do indivíduo, além de 
proporcionar a distribuição de nutrientes, hormônios, excretas, 
gases e outros componentes para todo o corpo do indivíduo. 

A respeito desse evento fisiológico e com base nos 
conhecimentos sobre fisiologia do sistema circulatório, é 
correto afirmar: 

01) Artrópodes e todos os moluscos apresentam circulação 
aberta ou lacunar.

02) Na circulação fechada, o sangue percorre os vasos sem 
extravasar para o meio e atinge os tecidos de mesma 
maneira mais eficiente.

03) Na circulação lacunar, o fluido que circula nos vasos é a 
hemolinfa, que, nos insetos, transporta também o oxigênio 
para os tecidos.

04) O sistema circulatório tem três componentes básicos: um 
líquido circulatório, uma rede de tubos conectados e uma 
bomba propulsora, sendo todos independentes.

05) Em organismos multicelulares, como planárias e 
nematelmintos, o sistema circulatório minimiza a distância 
que as substâncias devem difundir para entrar ou sair de 
uma célula. 

38QUESTÃO

O sistema urinário é um conjunto de órgãos responsável pela 
filtração do sangue. Entre suas funções, estão o controle da 
quantidade de líquidos no organismo (equilíbrio hídrico) e a 
eliminação, através da urina, de substâncias tóxicas (excretas) 
ou em excesso. Em humanos, o sistema urinário é formado por 
um par de rins, um par de ureteres, pela bexiga e pela uretra. 
Os rins são os órgãos responsáveis pela filtração do sangue. 
Eles se situam na região dorsal do corpo e possuem uma 
forma similar a de um grão de feijão e em sua porção cortical e 
medular há presença da unidade básica de filtração do sangue, 
que é o néfron. 

Com base nas informações contidas no texto, aliadas aos 
conhecimentos sobre sistema excretor, é correto afirmar:

01) Na região cortical dos rins, ocorre uma intensa reabsorção 
de soluto.

02) A filtração no néfron ocorre por conta de uma diferença de 
pressão.

03) O sangue chega aos rins para ser filtrado via veia renal e 
é drenado pelas artérias renais.

04) O ramo ascendente da alça de Henle, diferentemente da 
ascendente, é permeável à água.

05) A filtração sanguínea ocorre nos rins em uma estrutura 
denominada néfron e, a partir de uma seletividade, ocorre 
nos glomérulos de Malpighi.

39QUESTÃO

A

B
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Tempo

Carga biótica
máxima

De acordo com as informações do gráfico, com relação à 
dinâmica dos fatores que ocorrem em uma população ecológica 
que influenciam em seu desenvolvimento, é correto afirmar:

01) A curva A representa a capacidade inata de uma espécie 
crescer de maneira limitada.

02) O crescimento da curva A não poderá apresentar limites 
para que a população possa continuar existindo.

Ciências Natureza |



10UNIPÊ - Processo Seletivo Medicina - 2019.2 - TARDE- 36125

03) A curva B representa o crescimento que finaliza o potencial biótico.

04) O crescimento real em B pode ser reflexo de alelobioses desarmônicas, responsáveis em limitar a expressão do potencial 
biótico.

05) O conjunto de fatores que compõem a resistência ambiental é limitado àqueles bióticos como predatismo, mutualismo e 
parasitismo.

40QUESTÃO

A eutrofização ou eutroficação é um processo normalmente de origem antrópica provocado pelo homem ou raramente de ordem 
natural, tendo como princípio básico a gradativa concentração de matéria orgânica acumulada nos ambientes aquáticos. Entre os 
fatores impactantes, contribuindo com a crescente taxa de poluição nesse ecossistema, estão os dejetos domésticos (esgoto), os 
fertilizantes agrícolas e os efluentes industriais, diretamente despejados ou percolados em direção aos cursos hídricos (rios e lagos, 
etc).

Entre as várias alterações que ocorrem no desenvolvimento desse processo, aquele que ocorre logo depois do excesso de fosfatos 
e de nitratos no meio aquoso é

01) a eliminação de gases fétidos para o meio.

02) o aumento da demanda de oxigênio no meio.

03) a proliferação das algas, caracterizando a floração.

04) a morte dos aeróbicos, como peixes e crustáceos.

05) o aumento da ação fotossintética dos organismos localizados na massa d`água.
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