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

Prova Objetiva
  Questões de 1 a 30
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2QUESTÃO

3QUESTÃO
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 Língua Portuguesa - Questões de 1 a 5

TEXTO: 

  O novo assusta sempre. No caso dos transgênicos, repete-se um comportamento já observado durante toda 
a história da humanidade. O homem, por instinto de preservação, prefere o conforto daquilo que é conhecido ao 
stress que representa o embate com uma novidade. Embora a segurança dos alimentos modificados geneticamente 
seja assegurada por laboratórios de reputação indiscutível, algumas perguntas não estão 100% respondidas. Seria 

5 assustador imaginar um cenário em que, daqui a vinte anos, as empresas que exploram a transgenia venham a 
público para pedir desculpa por alguma falha na avaliação das pesquisas. É natural, portanto, que as pessoas 
cobrem explicações. As próprias companhias estimulam a cobrança, pois não vão vender uma só espiga de milho 
se seus produtos chegarem ao mercado sob um manto de incerteza.

  A história mostra que os protestos costumam ser mais fortes quando se suspeita que algo possa colocar em 
10 risco a segurança da família. No fim do século XIX, as pessoas se manifestaram contra a pasteurização, que livra 

o leite de micróbios e bactérias. Nas décadas de 1940 e 1950, registraram-se nos Estados Unidos protestos de 
consumidores contra a fluoretação da água, embora a medida seja tida como a maior arma conhecida ao combate 
às cáries. Observados a distância, protestos desse tipo soam exóticos e podem passar a impressão equivocada 
de que a população era menos racional no passado. Não se trata disso. Não foi a desconfiança a respeito do novo 

15 que diminuiu. Foi o avanço tecnológico que tornou certas crenças inconcebíveis no presente.   

BRASIL, Sandra. O medo do novo. Veja, São Paulo, ano 36, n. 46, p. 98, s.d.

De acordo com o texto, a tecnologia, cada vez mais evoluída,

01) acentua as disparidades entre conservadores e progressistas.

02) tem sido responsável pela intransigência do homem em relação ao novo.

03) torna insustentáveis alguns argumentos que respaldam a rejeição ao novo.

04) vem atenuando progressivamente as reações contrárias às novas conquistas no campo da ciência.

05) fornece respostas seguras para todas os questionamentos a respeito dos efeitos de novas descobertas na vida humana.

“O novo assusta sempre. No caso dos transgênicos, repete-se um comportamento já observado durante toda a história da 
humanidade.” (l. 1-2)

Sobre o termo transcrito do fragmento em destaque, há uma afirmação verdadeira  na alternativa

01) “novo” tem valor substantivo.

02) “se”, em “repete-se”, indica reflexividade.

03) “já” dá ideia de aproximação.

04) “observado” amplia a ideia de “comportamento”.

05) “da humanidade” completa o sentido de “história”.

“O homem, por instinto de preservação, prefere o conforto daquilo que é conhecido ao stress que representa o embate com uma 
novidade.”  (l. 2-3)

Sobre o período em destaque, é verdadeira a afirmação constante na alternativa

01) As vírgulas, do ponto de vista da norma gramatical, são desnecessárias.

02) A expressão “por instinto de preservação”  expressa causa.
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03) A substituição de “daquilo” por do provoca alteração no sentido da frase.

04) A oração “que é conhecido” refere-se a “conforto”, atribuindo-lhe um caráter universalizante.

05) A expressão “com uma novidade” indica finalidade.

4QUESTÃO

5QUESTÃO

Trecho I

“Observados a distância, protestos desse tipo soam exóticos e podem passar a impressão equivocada de que a população era 
menos racional no passado.” (l. 13-14)

Trecho II

“Não foi a desconfiança a respeito do novo que diminuiu. Foi no avanço tecnológico que tornou certas crenças inconcebíveis no 
presente.” (l.14-15)

Assinale com V as afirmativas verdadeiras feitas sobre os trechos em destaque e com F, as demais.

(   ) O “a”, em “a distância”, no Trecho I, está  grafado sem crase em desatenção à Norma Gramatical do Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa.

(   ) “exóticas” e “equivocada”, no Trecho I, assumem a mesma função predicativa, em ambos os casos.

(   ) Os dois períodos, do Trecho II, mantêm, entre si, implicitamente, uma relação de adversidade.

(   ) “de que a população”, no Trecho I, e “de novo”, no Trecho II, funcionam como pacientes de uma ação nominal.

(   ) “no passado”, no Trecho I, e “no presente”, no Trecho II,  apesar de sua relação antitética, desempenham a mesma função 
circunstancial no contexto.

(   ) O “que”, no Trecho I, e “que”, “no Trecho II, em ambas as ocorrências, funcionam como pronomes relativos e desempenham 
função subjetiva.

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

01) V  F  V  V  F  F

02)   F  V  V  F  V  F

03)   F  F  V  V  V  F

04)   V  V  F  V  F  V

05)   F V  F  V  F   V

“Embora a segurança dos alimentos modificados geneticamente seja assegurada por laboratórios de reputação indiscutível, 
algumas perguntas não estão 100% respondidas.” (l. 3-4)

A reestruturação do período em destaque que altera o seu sentido original é o indicado na alternativa

01) Algumas perguntas não estão 100% respondidas, mesmo que a segurança dos alimentos modificados geneticamente seja 
assegurada por laboratórios de reputação indiscutível.

02)  Apesar de a segurança dos alimentos modificados geneticamente ser assegurada por laboratórios de reputação indiscutível, 
algumas perguntas não estão 100% respondidas.

03)  Algumas perguntas, posto que a segurança dos alimentos modificados geneticamente seja assegurada por laboratórios de 
reputação indiscutível, não estão 100% respondidas.

04)  Se bem que a segurança dos alimentos modificados geneticamente seja assegurada por laboratórios de reputação indiscutível, 
algumas perguntas não estão 100% respondidas.

05)  Algumas perguntas não estão 100% respondidas, uma vez que a segurança dos alimentos modificados geneticamente é 
assegurada por laboratórios de reputação indiscutível.

*  *  *

Língua Portuguesa |
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 Língua Estrangeira - Inglês - Questões de 6 a 10

TEXTO:

  Though researchers have many unanswered 
questions about child sexual abusers, a serious, if 
small, academic field is devoted to understanding and 
preventing their behavior — and to comprehending 

5 its effects on their victims. Such work can require 
cold-eyed questions that poke around the edges of 
our darkest taboos. At the outset, it’s important to note 
that news accounts often conflate two phenomena: 
pedophilia and child sexual abuse. According to Dr. 

10 Fred Berlin, a Johns Hopkins University professor who 
founded the National Institute for the Study, Prevention 
and Treatment of Sexual Trauma in Baltimore, 
Maryland, pedophilia is a distinct sexual orientation 
marked by persistent, sometimes exclusive, attraction 

15 to prepubescent children. Dr. John Bradford, a 
University of Ottawa psychiatrist who has spent 
23 years studying pedophilia — which is listed as 
an illness in the manual psychiatrists use to make 
diagnoses — estimates its prevalence at maybe 4% 

20 of the population. (Those attracted to teenagers are 
sometimes said to suffer “ephebophilia,” but perhaps 
because so many youth-obsessed Americans would 
qualify, psychiatrists don’t classify ephebophilia as an 
illness.)

25  A psychiatric diagnosis of pedophilia merely 
 indicates one’s desires; not all pedophiles act on their 

urges and actually commit child sexual abuse. Plenty 
of sexual abuse of kids is commited by ordinary people 
not generally attracted to children. That’s one reason 

30 the incidence of child sexual abuse is so maddeningly 
 high. [...]
  Although news reports focus on horrific serial 

offenders, experts say it’s possible, with treatment, 
to prevent pedophiles from abusing kids. States have 

35 incarcerated many child sexual abusers, but most 
 eventually get out (average sentence: Il years). Active 

pedophiles who find their way into the few treatment 
programs around the country turn out to be less of 
a risk than those who are locked up for a while and 

40 released.
BALTIMORE, Jonh Cloud. Pe-do-phil-ia. Time, New York, v. 159, 
n. 17, s.d.

6QUESTÃO

7QUESTÃO

8QUESTÃO

9QUESTÃO

10QUESTÃO

According to the article, the researchers

01) have many questions to ask to the sexual abusers.

02) don’t have answers to many questions about sexual 
predators.

03) devoted all the studies answering questions about sex.

04) answered a lot of questions about sexual taboos.

05) analysed the parts of a child’s body.

Dr. Fred Berlin defines pedophilia as

01) a sexual abuse to grown ups.

02) an exclusive attraction to young boys.

03) an important attempt to hurt people.

04) a persistent attraction to young girls only.

05) a frequent attraction to children before puberty.

“their” (l. 4) refers to the

01) questions.   

02) abusers.   

03) researchers.

04)  effects.

05)  victims.

The expression “turn out to be less of a risk” (l. 38-39) means

01) turn into prison.

02) get out after the sentence.

03) become less dangerous.

04) come out from the treatment.

05) to be locked up.

Based on the language aspects it is correct to say that

01) “darkest” (l. 7) is an adjective in the comparative form.

02) “prepubescent” (l. 15) is functioning as an noun.

03) “has spent” (l. 16) is in the present perfect tense.

04) “which” (l. 17) is an interrogative pronoun.

05) “Plenty of” (l. 27-28) is a preposition.

*  *  *
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 Matemática/Raciocínio Lógico - Questões de 11 a 15

11QUESTÃO

12QUESTÃO

13QUESTÃO

Elaborada pelo médico fisiologista e físico francês Jean-Louis-Marie Poiseuille (1799 
– 1869) e por estudos independentes do engenheiro hidráulico alemão Gotthilf Hagen 
(1797 – 1884). A lei de Poiseuille foi motivada pelo interesse de Poiseuille em entender 
o comportamento do fluxo de sangue dentro das veias e artérias do corpo humano. 
Apesar de ser mais utilizada na área da medicina, a lei de Poiseuille também é usada 
na engenharia química, pois está intimamente associada ao cálculo de tubulações e 
de equipamentos tubulares. (ELABORADA, 2019).

Considere que, para um indivíduo, a velocidade v (em mm/h) do sangue a uma distância r (em mm) do 
eixo central de uma determinada artéria é representada pelo modelo v(r) = ar2 + br + c, em que v(3) = 
27, v(5) = 11 e v(0) = 36, então o valor de a + b + c é igual a

01) 25

02) 30

03) 35

04) 40

05) 45

O iodo – 131 é um radioisótopo que é bastante utilizado, em medicina nuclear, no diagnóstico de 
problemas da glândula tireoide e no seu tratamento.  Supondo que em um paciente submetido a 
um tratamento com esse radioisótopo seja administrada uma dose D(t), em milicuries, que varia no 
seu organismo com o passar de t dias de acordo com a função D(t) = D0 . 2

t
8 . O número de dias 

necessários para que a dose no organismo desse indivíduo seja reduzida a 25% do valor inicial deve 
ser igual a

01) 8 dias.

02) 12 dias.

03) 16 dias.

04) 20 dias.

05) 32 dias.

Para medir o nível sonoro N, utiliza-se a escala logarítmica. O nível sonoro é definido através do modelo:

N = 120 + 10.logI, em que I é o valor da intensidade sonora, e a unidade prática de medida do 
nível sonoro é o decibel (símbolo dB), nome  dado em homenagem a Graham Bell.

De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar: 

01) Na sensação de dor, que ocorre quando o nível sonoro é igual a 120 dB, a intensidade sonora é 2 W/m2. 

02) Em uma avenida movimentada, cuja intensidade sonora é igual a 10–4 W/m2, o nível sonoro é 160 dB.

03) Na decolagem de um avião, cujo nível sonoro é igual a 130 dB, a intensidade sonora é 10–3 W/m2.

04) Em uma conversa normal, cuja intensidade sonora é igual a 10–6 W/m2, o nível sonoro é 60 dB.

05) Em um trovão, cujo nível sonoro é igual a 110 dB, a intensidade sonora é 10–11 W/m2.

Matemática |
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14QUESTÃO

15QUESTÃO

O vírus  da AIDS é conhecido como HIV e encontra-se no sangue, no esperma, na secreção vaginal e 
no leite materno das pessoas infectadas pelo vírus. Objetos contaminados pelas substâncias citadas 
também podem transmitir o HIV, caso haja contato direto com o sangue de uma pessoa. Esse vírus 
tem um formato tridimensional, com o formato de um sólido de Platão, um icosaedro regular.

De acordo com as informações apresentadas, o número de vértices de sólido geométrico é

01) 10

02) 12

03) 15

04) 17

05) 18

Entre junho e agosto, 1 em cada 5 pessoas é afetada por virose em Salvador.
Entre os meses de junho e agosto, doenças causadas por vírus, como gripes, 
resfriados e gastroenterites, aparecem com frequência. Chamadas de viroses, essas 
enfermidades são transmitidas pelo ar, por meio do contato com pessoas contaminadas 
ou por secreções. (ENTRE JUNHO, 2019).

De acordo com as informações apresentadas, a probabilidade de escolher duas pessoas 
aleatoriamente em Salvador e elas não serem  acometidas de nenhuma virose é igual a

01) 30%

02) 40%

03) 50%

04) 60%

05) 80%

*  *  *

Matemática |
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 História - Questões de 16 a 20

As “oligarquias agrárias” são os populares “coronéis”, que 
têm o predomínio político e econômico na Primeira República. 
Embora regionalizadas às oligarquias do café (SP e MG), do 
açúcar (NE), do cacau (BA), do látex (AM) e do mate (S) tinham 
como características a posse da terra e o fato de estarem na 
base do sistema agroexportador. Do ponto de vista ideológico, 
há um predomínio de ideias antiliberais e autoritárias. Essas 
oligarquias se aliaram à chamada burguesia industrial das 
cidades e se organizaram em partidos políticos (PRs) e assim 
o sistema político republicano se tornou um espaço excludente 
e fechado, as elites locais assumem o controle do processo 
eleitoral local, estadual e nacional com destaque para São 
Paulo e Minas Gerais. 

A partir da contextualização e dos conhecimentos sobre 
coronelismo, é correto afirmar:

01) Já existia no Império e assume novos contornos com a 
Primeira República, consistindo num controle dos centros 
locais de decisão política (municípios) e no domínio das 
camadas populares com o “voto de cabresto”.

02) Era a projeção do fenômeno político local, a manutenção 
de poder estava organizada em um projeto nacional, 
pois visava dominar a política federal em detrimento das 
federações.

03) Tinha total apoio da política nacional e a política 
dos governadores contribuía diretamente para o 
desenvolvimento dos municípios, embora os estados não 
concordassem totalmente.  

04) Era uma espécie de social peculiar, em que, embora 
fizesse uso da dominação física e mental, contribuía 
diretamente para o desenvolvimento da federação e do 
município.

05) Tinha como base o patriarcalismo, buscava impor o 
controle social e religioso, nem sempre estava alinhado 
ao pensamento político nacional, pois, em alguns casos, a 
política municipal era mais rentável. 

16QUESTÃO

18QUESTÃO

17QUESTÃO

19QUESTÃO

Nas primeiras décadas do século XX, o Rio de Janeiro, então 
capital da República, passou por diversas transformações. 
Esse período de remodelação nos hábitos e na arquitetura 
criou uma nova sociabilidade e ficou conhecido como a 
“Belle Époque carioca”. As mudanças introduziram elementos 
importantes para a definição da elite e das estruturas de poder 
que se realizavam entre as famílias influentes no jogo político. 
Do outro lado, também surgiam à imagem dos trabalhadores 
descalços, pobres, que viviam em pensões, barracos, cortiços 
e favelas. Nesse contexto, em novembro de 1904, ocorreu a 
Revolta da Vacina. 

Os acontecimentos citados ocorreram por motivação 

01) republicana de remodelação das cidades brasileiras em 
virtude das transformações higienistas europeias. 

02) com base no pensamento nacional positivista de “ordem e 
progresso” e sanitarista do princípio republicano.

03) de ordem sanitarista e aformoseamento da cidade do Rio 
de Janeiro, que seguiu características da época. 

04) de renovação da cidade do Rio de Janeiro, tendo como 
base a Revolução Industrial e o desenvolvimento do país.

05) higienista e de modificações, para afastar a pobreza 
dos grandes centros urbanos no Brasil, fato que gerou a 
formação das favelas.

O período chamado de “Détente” da Guerra fria, ou seja, o 
último período, corresponde à fase de diminuição das tensões 
entre as duas potências. O degelo na rivalidade ideológica foi 
beneficiado com acordos de limitação e controle da produção 
de armas nucleares (SALT 1 e 2), assinados pelos presidentes 
Nixon, Brejeniev e Carter, a promoção do reatamento 
diplomático com a China de Mao Tsé-Tung deu início à retirada 
dos soldados estadunidenses da Guerra do Vietnã; os EUA 
suspenderam a ajuda às ditaduras militares da América Latina; 
no Oriente Médio, a queda do Xá Reza Pahlevi (aliado dos 
EUA) deu lugar ao líder espiritual Aiatolá Khomeini; na América 
Central, durante o governo Reagan, houve o patrocínio do 
movimento “Contras da Nicarágua” para desgastar o governo 
popular de Daniel Ortega.

Com base no texto, pode-se  afirmar:

01) A paz mundial, mesmo sobre tensão, teve como base as 
relações diplomáticas em pleno funcionamento.

02) As disputas e a estabilização  econômicas entre os blocos 
mundiais superaram as expectativas e conseguiram 
promover a paz.  

03) O pensamento ideológico democrático favoreceu os 
acordos da paz mundial independente.      

04) As disputas militares ocorreram indiretamente em outros 
países, principalmente os chamados de Terceiro Mundo.

05) O desgaste político e econômico das duas potências 
envolvidas diretamente na Guerra Fria neutralizou os 
conflitos militares.  

O cenário do mundo islâmico, após a morte de governantes, 
como Saddam Hussein, Bin Ladem e de Muammar  al-Gadaffi, 
continua sendo marcado por ações que ameaçam as relações 
políticas internacionais. Recentemente, o fundamentalismo 
islâmico testemunhou a emergência de grupos extremistas que, 
a partir da violência contra autoridades militares e população 
civil, compromete a paz e a estabilidade política em regiões da 
África e do Oriente Médio   O Boko Haram é uma organização 
que busca a imposição, pela força, dos princípios da Charia 
(antigo código de princípios e valores morais que se propõe a 
regular a conduta dos povos islâmicos.

Boko Haram quer dizer “a educação ocidental ou não islâmica 
é um pecado”.

História |
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Esse grupo fundamentalista e praticante de atos terroristas é originário da Região

01) Sul da Nigéria.

02) Sul do Oriente Médio.

03) Norte da Nigéria.

04) Norte do Oriente Médio.

05) Norte da Palestina. 

20QUESTÃO

No Brasil, entre 1946 e 1985, tem-se uma conjuntura marcada pela oscilação entre uma ordem liberal e outra ditatorial, em que se 
conjugam o populismo, a modernização e o autoritarismo. No primeiro momento, entre 1946 e 1964, representados pelos governos 
do Gal. Eurico Gaspar Dutra (1946 – 1950), o segundo governo de Getúlio Vargas (1951 -1954), os governos de Juscelino Kubitschek 
(1956 – 1961), Jânio Quadros (1961) e João Goulart (1961 – 1964), tem-se uma política pluripartidária com partidos políticos e 
eleições diretas. Entre 1964 e 1985, o Estado promove práticas autoritárias e excludentes dos direitos políticos e sociais. Esse passo 
atrás só foi revertido com a promulgação da Constituição de 1988.

No contexto econômico e social, a partir das décadas de 1970 -1980, o modelo de desenvolvimento entra em crise e se desenvolve 
uma economia 

01) informal em paralelo ao processo de concentração de renda, na qual o cidadão se fez ator, porém a pobreza permanece 
vinculada à questão econômica e a ela se associa, ou não, à questão da criminalidade violenta.

02) formal, com a concentração de renda nas mãos da elite empresarial, em que a pobreza permanece atrelada ao aumento da 
violência e da natalidade, mesmo com a melhoria dos salários.

03) informal, entretanto com uma melhoria nas condições econômica da população e uma leve diminuição da criminalidade nos 
grandes centros urbanos e crescimento do êxodo urbano.

04) formal, mesmo com concentração de renda em uma pequena parcela da sociedade,  estabilidade econômica devido ao 
crescimento do PIB (produto interno bruto) e investimento na educação.

05) informal em um período, formal em outro, muito embora a oscilação econômica tenha influenciado infimamente nas questões 
do aumento da pobreza e da violência urbana. 

*  *  *

História |
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 Geografia - Questões de 21 a 25

21QUESTÃO

Óleo que atinge praias do Nordeste é petróleo e não é brasileiro, diz Ibama
Manchas estão se deslocando 30cm por hora e já atingiram 105 localidades em oito estados

No começo de setembro, manchas de óleo começaram a aparecer em praias do Nordeste. De lá para cá, as manchas 
foram identificadas em, pelo menos, 105 locais de 46 municípios, em oito estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis), a análise das amostras do óleo feitas pela Petrobras e pela Marinha revelou que 
a substância é petróleo e não é de origem brasileira. 
(...) A fauna também foi afetada pela presença do óleo. Em cinco estados, foram encontradas mortas seis tartarugas 
marinhas e uma ave (Bobo-pequeno). (...) O texto ainda aponta que “não há evidências de contaminação de 
peixes e crustáceos” e que a avaliação da qualidade do pescado nas regiões atingidas para consumo humano é de 
responsabilidade dos órgãos de vigilância sanitária.
Eduardo Elvino, diretor de controle de fontes poluidoras CPRH (Agência Estadual de Meio Ambiente), estuda o 
problema desde o início de setembro, em parceria com a UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Nessa 
investigação, os pesquisadores utilizaram modelagem matemática associada à análise de correntes marítimas e de 
direção e velocidade do vento. Com essas informações, foi possível afirmar que as manchas de petróleo estão se 
deslocando 30cm por hora. 
(...) O Ibama orienta que banhistas e pescadores não entrem em contato com o óleo e que, se identificarem o material, 
notifiquem a prefeitura. Caso cidadãos encontrem animais com óleo, devem acionar órgãos ambientais. Esses animais 
não devem ser lavados e devolvidos ao mar. (ÓLEO, 2019).

A Marinha criou um modelo para entender o deslocamento provável da mancha de petróleo — Foto: Reprodução/TV Globo (ADAPTADA)

Com base no texto apresentado e nos conhecimentos sobre as correntes marítimas, é possível concluir que os fatores responsáveis 

pelo impacto socioambiental na costa brasileira e seus efeitos são

01) as mudanças climáticas que vêm alterando o fluxo das correntes marítimas e tornaram possível a chegada do petróleo 
Venezuelano no litoral brasileiro.

02) a  corrente do Golfo presente na Costa atlântica é responsável por trazer o óleo de origem venezuelana, uma vez que essa 
corrente flui do mar do Caribe em direção à costa brasileira rumo ao litoral do extremo Sul do Brasil.

03) o derramamento de petróleo foi em alto mar, chegou à costa brasileira por causa da Corrente do Brasil e tem sua origem na 
região da Patagônia.

04) a grande possibilidade do derramamento de petróleo ter sido deslocado a uma grande distância da costa brasileira, por meio da 
Corrente Sul Equatorial.

05) a exploração do Pré-Sal torna esse tipo de acontecimento cada vez mais comum no Brasil e no mundo, e, devido a este fato, o 
governo irá promover um monitoramento mais intensivo em países vizinhos que explorem o petróleo na plataforma continental 
como é o caso da Venezuela.

Geografia |
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22QUESTÃO

23QUESTÃO

24QUESTÃO

A geografia social do zika no Brasil
HÁ UM DITADO que diz: "Mosquitos são 
democráticos; eles picam tanto os ricos como 
os pobres". Embora os insetos possam não ter 
uma consciência de classe muito desenvolvida, 
o fato é que a atual crise do vírus do zika teve 
impactos bem diferentes em cada classe, grupo 
social ou gênero - como, aliás, já ocorrera com 
epidemias anteriores de doenças transmitidas 
por mosquitos, da febre amarela à malária e à 
dengue. Em outras palavras, o zika é mais um 
indicador da desigualdade que persiste no Brasil 
contemporâneo, mesmo após várias décadas de 
democracia. (HA UM DITADO, 2019).

Mapa-múndi da proliferação do zika

A partir da leitura do texto e com auxílio do mapa apresentado, 
pode-se afirmar que a maior incidência de casos de Zika vírus 
ocorre,

01) predominantemente, na região intertropical, exclusivamente 
de clima tropical atlântico e em países de terceiro mundo.  

02) exclusivamente, nas regiões subtropicais, de clima 
temperado continental e em países de primeiro mundo.  

03) apenas, em países pobres, independentemente das 
condições ambientais ou climáticas.

04) predominantemente, na zona climática intertropical, 
principalmente em países subdesenvolvidos.

05) de forma proporcional, nas regiões tropicais, afetando 
igualmente as classes sociais dos países subdesenvolvidos.

Quais são os principais efeitos da altitude 
sobre o corpo humano?
Toda Copa América é a mesma ladainha: jogar 
em La Paz é “impossível”. Bem, não se trata 
de desculpa da Seleção brasileira: correr nos 
gramados da Bolívia é mesmo de tirar o fôlego. 
A maioria das reações provocadas pela altitude 
no corpo é causada pelo fenômeno da hipóxia, a 
falta de oxigênio no organismo. Em La Paz, a 3 
600 metros de altitude, a quantidade de oxigênio 
no ar é 36% menor que a de um estádio situado 
perto do nível do mar, como o Maracanã. “Todo o 
organismo sente a queda da oferta de oxigênio”, 
diz Thaís Russomano, especialista em Medicina 
Aeroespacial da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul. “Para não perder 
rendimento, os atletas precisariam passar cerca 
de 30 dias se aclimatando com a nova altitude.” 
Outra saída para fugir desses efeitos seria 

chegar alguns instantes antes da partida – já que 
as reações mais agudas se manifestam cerca 
de 120 minutos depois de o corpo chegar nessa 
altitude. (TODA COPA, 2019).

Com base no texto motivador apresentado e nos conhecimentos 
sobre clima e relevo, o elemento climático que influencia de 
maneira significativa no corpo humano, em jogos de futebol, em 
regiões de grandes altitudes, é a

01) elevada temperatura em função da proximidade do Sol 
que torna o ar mais rarefeito. 

02) baixa temperatura e a elevada umidade.

03) ausência de massas de ar.

04) pressão atmosférica que aumenta proporcionalmente a 
temperatura.

05) diminuição da pressão atmosférica.

Texto I:
Doenças respiratórias e problemas associados 
com a qualidade do ar são uma das maiores 
preocupações dos moradores das grandes 
cidades e afetam radicalmente a qualidade de 
vida. A mudança de temperatura, o aumento no 
número de veículos e a exposição de partículas 
de agentes nocivos à saúde fazem com que 
anualmente milhares de pessoas, sobretudo 
as crianças e os idosos, recorram a postos de 
saúde na procura por uma solução — ao menos 
paliativa — ao seu mal-estar. Assim, os maiores 
prejudicados com o aumento da poluição são 
exatamente os mais fracos e os mais sensíveis 
às alterações de temperatura e de clima: idosos 
e crianças. (DOENÇAS, 2019).

Texto II:
[…] A qualidade do ar da cidade não depende 
somente da quantidade de poluentes lançados 
pelas fontes emissoras, mas também da 
forma como a atmosfera age no sentido de 
concentrá-los ou dispersá-los. […] Assume-
se que os fenômenos de dispersão e remoção 
dos poluentes sejam comandados pelas feições 
regionais da atmosfera […], pelos aspectos 
locais do clima urbano (ilhas de calor e circulação 
de ar) em consonância com as características da 
superfície urbana […]. (A QUALIDADE, 2019).

Com base nos textos I e II, e nos conhecimentos sobre a 
poluição atmosférica, considere as afirmativas a seguir e 
marque V para o que for verdadeiro e F, para o que for falso. 

(   ) O processo de ocupação nas grandes metrópoles 
brasileiras, somados aos aspectos demográficos, sociais 
e climáticos, tem como consequência a poluição do ar, 
que provoca doenças do sistema respiratório.

(   ) O monóxido de carbono (CO), em grandes concentrações, 
pode causar fadiga, dor no peito, asfixia e morte. É um 
dos poluentes atmosféricos mais presentes nos grandes 
centros urbanos, sendo a maior parte das emissões 
proveniente dos veículos automotores.

(   ) São Paulo possui o maior parque industrial do Brasil, e é 
onde há a maior concentração de dióxido de enxofre (SO2) 
no ambiente, derivado das ações humanas.

Geografia |
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(   ) Inversão térmica é um fenômeno antropogênico, em que o ar quente fica retido próximo à superfície carregado de dióxido de 
nitrogênio (NO2), causando chuvas ácidas. 

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

01) F V V F 

02) F V F V  

03)  V V V F

04) F V F F  

05) V V V V 

O crescimento e envelhecimento da população mundial
Segundo o Relatório sobre situações da população mundial de 2011, o fundo de Populações das Nações Unidas, 
a análise do crescimento e do envelhecimento populacionais terá de ser considerada em diferentes vertentes. Ao 
analisar a demografia mundial, é necessário ter em mente os diferentes imperativos culturais, os fatores sociais, os 
níveis de desenvolvimento e a disponibilidade de recursos dos países ou das sociedades. (...)
A população do mundo cresce a taxas muito desiguais, pois, em vários países da África e da Ásia, o crescimento 
anual ainda é mais de 3%, enquanto na grande maioria dos países da Europa e da América do Norte não supera a 
taxa de 1%. No entanto, é importante não generalizar as características populacionais referentes ao conjunto dos 
países pobres. Por exemplo, existem diferenças entre a América do Sul e a África que demonstram que a demografia 
atualmente se apresenta fragmentária e em rápida mutação. (SEGUNDO, 2019).

De acordo com o fragmento do texto apresentado e os conhecimentos sobre o crescimento e envelhecimento da população mundial, 
pode-se afirmar:

01) O elevado crescimento demográfico é uma das características marcantes dos países desenvolvidos, isso se reflete do abismo 
produtivo e tecnológico existente entre países ricos e países pobres.

02) A transição demográfica já se completou nos países desenvolvidos, enquanto nos subdesenvolvidos ela apresenta ritmos 
desiguais e, no caso do Brasil, essa transição tem uma tendência de estabilizar-se. 

03) A difusão de novos medicamentos, a vacinação em massa e o controle de epidemias chegaram logo após a Primeira Guerra 
Mundial nos países subdesenvolvidos, reduzindo a taxa de natalidade nesses países.

04) Novos hábitos de higienes individual e pública, além de melhorias nas condições sanitárias, não limitaram a proliferação de 
epidemias no século XIX, o que provocou um surto muito grande de mortalidade infantil nos países desenvolvidos.

05) Segundo a teoria de Malthus, a tecnologia seria capaz de ampliar a produção de alimentos em progressão geométricas e muitas 
doenças seriam eficientemente controladas.

25QUESTÃO

*  *  * 

Geografia |
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 Física - Questões de 26 a 30

26QUESTÃO

27QUESTÃO

Em nanoescala, muitos materiais comuns exibem propriedades diferentes, como 
a baixíssima resistência elétrica, cores diferentes, pontos de fusão mais baixo ou 
propriedades catalíticas superiores. Essas propriedades derivam, em partes, da 
enorme área superficial apresentada por sistemas nanométrico.
Por exemplo, na macroescala, o ouro (Au) é brilhante e amarelo. No entanto, quando 
as partículas de ouro são de 25nm em tamanho, elas possuem cor vermelha. As 
partículas menores interagem de forma diferente com a luz, então as partículas de 
ouro aparecer uma cor diferente. Dependendo do tamanho e forma das partículas, o 
ouro pode aparecer vermelho, amarelo ou azul. (EM NABNOESCALA, 2019). 

De acordo com o texto apresentado e  comparando o diâmetro de um fio de cabelo que é igual a   
0,000001m com o tamanho da partícula de ouro, e dado: 1nm = 10–9m  obtém-se o valor:

01) 2x10-3

02) 4x10–1

03) 4x101

04) 2x103

05) 4x105

Uma substância injetada na veia, na região dorsal da mão de um paciente, leva um certo tempo para 
chegar até o cérebro. A substância percorre os 75% do trajeto com velocidade constante igual a 10cm/s 
e o restante com velocidade constante igual a 30cm/s. 

Dessa forma, conclui-se que a velocidade média da substância no trajeto da mão ao cérebro do 
paciente foi igual a

01) 5,0cm/s

02) 7,5cm/s

03) 12,5cm/s

04) 15,0cm/s

05) 20,0cm/s

28QUESTÃO

O globo ocular é o instrumento óptico mais avançado de que se tem conhecimento. 
O genial Leonardo Da Vinci era um entusiasta do estudo dessa estrutura e  atribui-se 
a ele a seguinte expressão: “O olho, que é a janela da alma, é o principal órgão por 
meio do qual o entendimento pode ter a mais completa e magnífica visão das obras 
da natureza.” Hoje sabe-se, por meio de experimentos científicos, que a imagem das 
coisas é transmitida a partir da luz refletida pelos objetos, fato constatado pela câmera 
escura, que é um dispositivo que reproduz a mesma sistemática do olho humano. (O 
GLOBO OCULAR, 2019).

Física |
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Considere uma pessoa com visão normal que observa à sua frente um quadro na parede, no nível 
de seus olhos, de altura igual a 30,0cm. A distância entre o cristalino e a parede é igual a 4,5m e 
a distância entre o cristalino e a retina é igual a 15,0mm, então pode-se afirmar que a altura da 
imagem projetada na retina deve ser igual a

01) 1,0x10–5m     04)  3,0x10–3m

02) 3,0x10–5m     05)  1,0x10–2m

03) 1,0x10–3m

29QUESTÃO

30QUESTÃO

[....] A composição da laringe até a boca na formação da voz pode ser tratada como um tubo fechado 
em uma extremidade (cordas vocais) e aberta na boca, conforme figura, de forma que se possa 
aplicar o estudo dos tubos sonoros.

Fazendo uma analogia entre um tubo sonoro de 15cm com a laringe de um indivíduo, durante uma 
fala a onda sonora emitida tem a sua configuração mostrada na figura apresentada. 

Dado: Vsom = 340m/s, é possível afirmar que a frequência da onda sonora emitida pelo indivíduo 
é igual a

01) 1700Hz      04)  170Hz

02) 680Hz      05)  85Hz

03) 340Hz

O tubo de raios X consiste de dois eletrodos metálicos, o cátodo e o ânodo, contidos dentro de um 
encapsulamento de vidro a vácuo. No cátodo (polo negativo), os elétrons são liberados devido ao 
aumento de temperatura (efeito termiônico) em direção ao ânodo (polo positivo). O ânodo é um alvo 
onde os elétrons colidem e, ao serem desacelerados, convertem a sua energia cinética em calor 
(99%) e raios X (1%). Para que esse processo ocorra, é estabelecida uma diferença de potencial 
(ddp) entre os eletrodos. Essa ddp é selecionada pelo operador do equipamento de acordo com a 
área anatômica a ser estudada.

Dado: e = 1,6x10-19 C, considere que uma máquina de raios X emite radiação de energia igual 
8,0x10-15 eV e que tenha os seus eletrodos separados 5cm de distância. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a intensidade do campo elétrico estabelecido entre esses dois 
pontos é igual a

01) 0,1kV/m      04)  100kV/m

02) 1kV/m      05)  1000kV/m

03) 10kV/m
Física |
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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:

 Sir Theodore Fox tem um pensamento que deveria estar presente na Medicina de hoje: “O paciente está mais seguro com 
um médico sábio do que com um médico treinado artificialmente”. E continua: “Se o médico deixa os cuidados para a enfermeira, 
a simpatia por conta do recepcionista, os recados através da secretária e as soluções dos problemas domésticos nas mãos da 
assistente social, e se todos se ocupam das pequenas coisas sob a supervisão do médico, o contato pessoal com o paciente 
ficará reduzido ao mínimo”. E conclui o ensaio: “Conhecer a pessoa que tem a doença é, pelo menos, tão importante como 
conhecer a doença que tem a pessoa”. Uma afirmação que nos centra plenamente no paciente como pessoa, como realidade 
única.
 Não é suficiente querer ser humanista — no caso, pretender uma prática humanista da Medicina — mas é preciso aprender 
a fazê-lo. Seria uma imprudência deixar os desejos humanizantes por conta apenas da boa vontade. Não adianta se criar um 
sonho cheio de desejos em relação ao humanismo médico e deixá-lo órfão de metodologia.

Disponível em: https://sobranfa.com.br/wp-content/uploads/2014/10/2011-_mai-o-humanismo-medico-sustentavel>. Acesso em: 15 out 
.2019. Adaptado. Passim.

Proposta de redação
À medida que o médico transfere para seus auxiliares ou para os aparelhos de última geração os seus cuidados de zelador da saúde 
com os pacientes, mais deles se afasta humanitariamente. Não adianta o médico ter o desejo de se humanizar, é preciso saber fazê-lo 
(o desejo não pode ficar órfão da metodologia).

A partir da leitura do texto motivador e da proposta de redação, construa um texto dissertativo, na norma-padrão da Língua Portuguesa, 
em que você analise a visão humanista de Sir Theodore Fox:

“Conhecer a pessoa que tem a doença é, pelo menos, tão importante como conhecer a doença que tem a pessoa”.

Redação |

Redação
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Rascunho da Redação
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INSTRUÇÕES:

 Nas Provas Discursivas, serão consideradas, além do uso da norma culta da Língua Portuguesa, as seguintes competências do Candidato:

 • a estruturação do pensamento;

 • o poder de seletividade de informações para instaurar o projeto de texto.

  Será atribuída pontuação zero à questão que

 • não abordar a temática proposta;

 • não for respondida na respectiva Folha de Respostas;

 • for assinada fora do local apropriado na Folha de Respostas;

 • apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do Candidato;

 • for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;

 • apresentar texto incompreensível ou letra ilegível.

 Responda às Provas Discursivas de Biologia e de Química nas Folhas de Respostas específicas para tal fim. As Folhas de Respostas serão os 
únicos espaços válidos para a apresentação das suas respostas.

  As questões discursivas deverão ser manuscritas em letra legível, com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul.

Prova Discursiva
  Questões de 1 a 8

Processo Seletivo Medicina 2020.1

 Biologia - Questões de 1 a 4

1QUESTÃO

Técnica de manipulação genética desenvolvida em universidades norte-americanas – capaz de provocar alterações no DNA humano 
que podem ser transmitidas hereditariamente – causa polêmica entre pesquisadores, que ainda desconhecem os efeitos dessa 
modificação.

Um grupo de biólogos ligados principalmente a universidades norte-americanas reuniu-se em janeiro em Napa, na Califórnia, para 
pedir uma moratória mundial na utilização de uma técnica de edição de genoma que alteraria o DNA humano de uma forma que 
pode ser herdada. A técnica, chamada de CRISPR-Cas9, é qualificada como “poderosíssima” por Oswaldo Keith Okamoto, docente 
do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências (IB) da USP. “Você pode modificar o genoma de uma 
célula, como um embrião, e colocá-la no útero de um animal para gerar outro animal geneticamente modificado com aquela mutação 
ou com a correção da mutação. Isso já foi feito, por exemplo, num roedor, gerando uma descendência com o gene corrigido”, explica. 
“Teoricamente foi corrigida uma doença genética e, também teoricamente, isso poderia ser feito em humanos.”

O grande problema, aponta o pesquisador, é que as alterações feitas numa linhagem germinativa são transmitidas à descendência. 
“Esse é um procedimento de alta responsabilidade. Ainda precisamos entender de fato quais são as consequências dessa 
manipulação e dessas edições no genoma. Apesar de termos avançado bastante em nosso conhecimento sobre os mecanismos 
genéticos, ainda conhecemos muito pouco sobre o funcionamento do nosso genoma”, diz.

Disponível em: <https://www5.usp.br/90912/pesquisadores-discutem-ganhos-e-riscos-da-alteracao-do-dna-humano>. Acesso em:  10 out. 2019.

A partir das informações contidas no texto apresentado e com base nos conhecimentos sobre os avanços da ciência nessa área,  

a)  apresente uma consequência negativa da utilização dessa técnica na terapia gênica, justificando sua resposta. 

b)  caracterize uma mutação silenciosa,  justificando por que ela é possível.

(valor 3,0)

(valor 2,0)
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2QUESTÃO

Brasileiro sabe pouco sobre câncer de fígado.

Considerado o terceiro tipo de câncer que mais mata no mundo, com cerca de 700 mil mortes ao ano, o carcinoma hepatocelular, 
popularmente conhecido como câncer de fígado, é desconhecido por mais da metade dos brasileiros. [...]

Uma pesquisa específica revela que 76% dos entrevistados consideram o consumo do álcool como uma das causas da doença, 
o que, segundo especialistas, é verdade. Segundo especialistas, quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido será possível obter 
procedimento potencialmente curativo, como ressecção cirúrgica e transplante de fígado. Além desses, também há os que auxiliam 
na regressão do tumor, como injeção percutânea de etanol e ablação por radiofrequência, diz os especialistas.

Fonte:  A TARDE, s.d. (Adaptado)  

A partir das informações apresentadas, descreva 

a) qual seria o prejuízo para uma pessoa que tivesse o carcinoma hepatocelular em relação à digestão da gordura 

 ingerida.

b) a importância do fígado para a classificação do ser humano como ureotélico. Justifique sua resposta. 

3QUESTÃO

As células do corpo humano possuem centenas de mitocôndrias, e dentro de cada mitocôndria há várias moléculas circulares de 
DNA, com genes relacionados à síntese de proteínas envolvidas nas etapas da respiração.

Mutações no DNA mitocondrial têm sido relacionadas com o envelhecimento e com uma série de doenças degenerativas, 
especialmente do cérebro, dos músculos, dos rins e das glândulas produtoras de hormônios. 

A partir dessas informações e utilizando os conhecimentos sobre células e mutações no DNA mitocondrial, indique 

a) qual seria a consequência se uma alteração genética comprometesse a formação da F0F1 ATP sintase funcional. Justifique sua 
resposta.

b) onde normalmente é encontrada  a F0F1 ATP sintase. 

Prova Discursiva |
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4QUESTÃO

A tripanossomíase americana, posteriormente denominada doença de Chagas em homenagem ao seu descobridor 
o pesquisador brasileiro Carlos Chagas, é uma importante doença parasitária resultante da infecção pelo protozoário 
parasito hemoflagelado Trypanosoma cruzi, tendo insetos triatomíneos como vetores. As formas mais importantes de 
transmissão da doença de Chagas ainda são as vetoriais, seja via lesão resultante da picada, seja por mucosa ocular 
ou oral, contudo apresentam também importância epidemiológica a transmissão transfusional e congênita.
Na década de 80 do século XX, diversos autores estimavam que a doença atingia cerca de 18 - 20 milhões de 
indivíduos nas áreas endêmicas da América Latina.
Dados da Organização Mundial da Saúde, divulgados após encontro de especialistas na Argentina, indicam a 
existência de 16-18 milhões de infectados pelo T. cruzi, contudo, em recente publicação, Dias  Scielo estima este 
número em 12-14 milhões de indivíduos na América Latina, sendo ainda encontrados indivíduos contaminados em 
países da Europa e América do Norte, na maioria das vezes resultante da migração de indivíduos infectados em busca 
de melhores condições de vida. Esses dados mostram a inexistência de inquérito epidemiológico recente e indicam, 
como apontado pela OMS, a necessidade ainda atual de conhecimento da prevalência e incidência da doença. De 
qualquer modo, os números indicam a importância social da doença de Chagas 100 anos após sua descoberta.

Disponível em:<http://chagas.fiocruz.br/sessao/historia/>. Acesso em 10 out. 2019. 

Após análise das informações apresentadas e recorrendo aos conhecimentos adquiridos sobre a Doença de Chagas,   

a) justifique a inclusão de organismos tão distintos quanto Trypanosoma cruzi e Triatoma infestans em um mesmo Domínio 
(Woese, 1990);

b) apresente justificativa para a gravidade da doença de Chagas, considerando as funções do principal órgão afetado.

Prova Discursiva |
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 Química - Questões de 5 a 8

5QUESTÃO

A testosterona é um dos hormônios presentes no corpo humano, sendo que, no indivíduo do gênero masculino, há uma quantidade 
superior se comparado com o gênero oposto. A diminuição da quantidade desse hormônio no homem, ao longo da vida, leva-o a 
uma sintomatologia, como perda de memória, alterações de humor, decréscimo da libido, depressão, sensação de falta de energia 
frequentemente, além de comprometer as relações com as pessoas ao seu redor. Esse momento é conhecido como andropausa, daí 
a importância de os homens procurarem, com uma constância maior, o endócrino e/ou urologista, a partir dos 40 anos (em média).

A seguir está representada a estrutura da testosterona

Com base nos conhecimentos das Ciências Naturais, responda o que se pede:

a) Supondo que, em um homem de 45 anos de idade que realizou seus exames regulares, foi identificada uma diminuição na 
quantidade de testosterona, a partir do normal aceitado, descreva um possível tratamento para regularizar a situação do 
paciente. 

b) Indique os grupos funcionais oxigenados presentes na testosterona.

Prova Discursiva |

(valor 2,0)

(valor 3,0)
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6QUESTÃO

Uma das armas desenvolvidas pelos povos indígenas para a caça e instrumento de defesa foram dardos e flechas envenenadas. 
Esses venenos eram retirados de diversas espécies (conservando sua integridade corpórea), dentre elas sapos minúsculos, alguns 
com cores contrastantes, outros com este padrão mais uniforme, mas sempre com tonalidades vibrantes, nativos de florestas 
tropicais. O veneno de um desses sapos pode dizimar, em média, uma população de 20.000 ratos.

O veneno desse animal é composto por diversas substâncias que atuam também como toxina, mas estima-se que a mais conhecida 
dentre elas é a batracotoxina. Essa substância atua formando uma ligação química com a bomba de sódio impedindo que haja 
um fechamento dela. Os íons Na+ começam a entrar na célula de maneira desregulada, ocasionando uma despolarização elétrica 
irreversível, bloqueando os sinais nervosos e, como consequência, o músculo permanece contraído, ao atingir o coração, levando o 
indivíduo à morte. Essa toxina é utilizada em estudo envolvendo o sistema muscular de alguns animais.

Batracotoxina

Baseado nos conhecimentos referentes à Bioquímica e levando em conta a fórmula estrutural da batrocotoxina, 

a) identifique o tipo de ligação entre a toxina citada no texto e o canal de sódio – se intramolecular ou intermolecular - justificando 
sua resposta. 

b) identifique, dentre as funções orgânicas presentes na estrutura, aquele que pode atuar como uma base mais eficaz de Brönsted-
Lowry e, utilizando a estrutura de Lewis para o átomo presente na função corretamente selecionada, calcule o seu estado de 
oxidação.

Prova Discursiva |

(valor 2,0)

(valor 3,0)
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7QUESTÃO

Os distúrbios do sono provocam consequências adversas na vida das pessoas por diminuir seu funcionamento diário, aumentar a 
propensão a distúrbios psiquiátricos, déficits cognitivos, surgimento e agravamento de problemas de saúde, riscos de acidentes de 
tráfego, absenteísmo no trabalho e por comprometer a qualidade de vida.

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v24n4/v24n4a11.pdf>. Acesso em 10 out. 2019. 

Um dos fatores que interferem na diminuição da qualidade do sono é a falta de vitamina D, que pode ter como um dos fatores a 
diminuição da incidência de exposição ao sol. Crianças e adolescentes, por exemplo, usando casacos constantemente dormem nas 
salas de aula. A irregularidade no sono desses indivíduos pode estar atrelada à baixa concentração dessa vitamina. 

A vitamina D, considerada lipossolúvel, é um complexo formado por um conjunto de moléculas, destacando-se duas delas, cujas 
fórmulas estruturais são representadas por

                  7-Deidrocolesterol                                      Colecalciferol

Considerando as informações apresentadas,

a) identifique a natureza referente à polaridade da molécula que mais se destaca, explicando por que é considerada 

 lipossolúvel. (valor 3,0)

b) proponha um possível tratamento para indivíduos que foram identificados com falta de vitamina D.

Prova Discursiva |

8QUESTÃO

A prática regular de atividade física auxilia no bom funcionamento de todos os sistemas do corpo, dentre eles o respiratório envolvido 
nas trocas gasosas O2 e CO2. Porém, nem todo CO2 é emitido na expiração, parte dele fica retido em nosso corpo para a produção 
de uma solução-tampão, que é um sistema produzido pelo próprio organismo para protegê-lo de variações significativas no pH (no 
sangue este tem um valor aceito como normal, quando se encontra entre 7,35 e 7,45). Essa solução conhecida como tampão 
bicarbonato é produzida com o auxílio da enzima anidrase carbônica, uma metaloproteína que tem como sítio ativo o íon Zn2+. O 
referido tampão é constituído pelas espécies HCO–

3 e H2CO3.

Baseado em conhecimentos das Ciências Naturais,

a)  estabeleça as equações que representam as reações do H2CO3 e do íon HCO–
3 com a água, separadamente. 

b) calcule o potencial hidroxiliônico deste sistema e, a partir do resultado, indique se o indivíduo precisa de algum tratamento para 
corrigir a possível acidez ou basicidade sanguínea. Considere que num exame laboratorial a concentração de H+ no sangue de 
um indivíduo tenha sido de 1,2.10–8.

Dados: log 2 = 0,30; log 3 = 0,48

(valor 2,0)

(valor 2,0)

(valor 3,0)
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