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LEIA COM ATENÇÃO

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
02. Preencha os dados pessoais.
03. Esta prova contém:

 uma REDAÇÃO, que deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a
FOLHA DE REDAÇÃO. Não assine a folha de redação;
 02 (duas) questões DISCURSIVAS, que devem ser realizadas inicialmente no rascunho e, em seguida,
transcritas para a folha das questões discursivas. Não assine essa folha;
 43 (quarenta e três) questões OBJETIVAS, sendo 10 (dez) de LÍNGUA PORTUGUESA, 05 (cinco) de
MATEMÁTICA, 05 de LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS e ESPANHOL), 08 (oito) de FÍSICA, 05 (cinco)
de QUÍMICA e 10 (dez) de BIOLOGIA. Essas questões são todas de múltipla escolha, apresentando
como resposta apenas uma alternativa correta.

04. As questões de LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS e ESPANHOL) estão numeradas de 16 a 20 cada.

Responda somente a prova de LÍNGUA ESTRANGEIRA correspondente à sua opção, feita no ato da
inscrição.

05. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer
irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha
de respostas.

07. Para marcar a folha de respostas, utilize caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas de acordo
com o modelo (

). A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.

08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isto poderá prejudicá-lo.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada, e os pontos a ela correspondentes distribuídos entre as demais.

Duração desta prova: 4 horas
Nome:

Inscrição:

Identidade:

Órgão Expedidor:

Assinatura:
COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (0XX81) 3412-0800
Fax: (0XX81) 3412-0805

REDAÇÃO
Escreva um comentário opinativo no qual você responda à pergunta feita abaixo. Apresente argumentos que
fundamentem o ponto de vista que você defende. Dê um título a seu texto.

Diante desse quadro, que motivações encontram os jovens para
escolherem ser um profissional da saúde?
Título:

CRITÉRIOS BÁSICOS DE AVALIAÇÃO:

fidelidade ao tema

relevância das informações apresentadas

coerência, coesão e clareza na exposição das ideias

atendimento às normas da língua padrão

atenção ao limite de linhas (20 a 25)

QUESTÃO DISCURSIVA 1
No ambulatório de um grande hospital público, um médico orienta uma paciente:
– Devemos dar mais atenção às manifestações orais de qualquer ordem. Afecções na mucosa oral são
frequentes. Observamos um grande número de pacientes com pênfigo vulgar, tumores benignos e câncer da
boca, líquen plano oral, eritema pigmentar fixo, entre outras afecções, sejam como lesões isoladas, como
manifestações de doenças cutâneas, ou mesmo de outros órgãos. É de fundamental importância o exame
sistemático da sua boca, não só pelo dentista, mas também pelo dermatologista, pois o diagnóstico precoce, em
especial no caso das neoplasias malignas, pode evitar enormes mutilações causadas pela extirpação das massas
tumorais malignas. Nesses casos há também os efeitos deletérios da radioterapia e da quimioterapia.
Ao sair do ambulatório, uma amiga que esperava a paciente na sala de espera, perguntou-lhe:
– E aí? Tá tudo bem com a senhora? O que foi que o médico disse?
– Sei não, minha filha, ele disse um bocado de coisa, mas eu não entendi foi nada!...
Texto adaptado de: http://www.dermato.med.br/dermatologia/boca/boca.htm. Acesso em 01/11/2012.

Podemos dizer, de maneira muito simplificada, que a principal função de uma língua é promover a
interação verbal, ou seja, possibilitar que as pessoas partilhem seus conhecimentos, suas experiências,
ideias e intenções. Considerando esse princípio, comente as condições de sucesso ou insucesso da
interação descrita no texto acima.

QUESTÃO DISCURSIVA 2
Sabemos que todas as palavras têm um significado, que pode mudar quando elas são vistas
isoladamente, fora do uso, e quando estão inseridas em uma situação de comunicação. Explique de
que maneira, no texto em análise, a palavra ‘paciente’ poderia comprovar a validade desse princípio.

Língua Portuguesa
TEXTO 1
Brasil em alta impulsiona ensino de português no
mundo
Até alguns anos atrás, quando algum estrangeiro
decidia aprender português, de duas uma: ou tinha um
relacionamento amoroso com um brasileiro ou se
interessava por algum aspecto da cultura do País, como a
música. Nos últimos anos, universidades e escolas de
idiomas de diversos países têm registrado não só um
aumento da procura pelos cursos que ensinam o be-a-bá
da língua de Camões, mas também uma mudança no perfil
dos alunos. “Saber português hoje é bom para o currículo”,
resume a brasileira Roberta Mallows, que ajudou a criar um
recém-lançado curso de língua portuguesa e cultura
brasileira no King's College London e, antes disso, dava
aulas de português na Suíça. "Há muito mais gente
tentando aprender o idioma por questões pragmáticas e,
em especial, para ampliar suas oportunidades no mercado
de trabalho e fazer negócios com o Brasil".
Roberta nunca planejou ser professora de
português. Terminou no ramo ao perceber a enorme
demanda do mercado. A mudança na rotina da professora
Claudia Padoan, que há mais de uma década ensina
português em Londres, também dá a medida de como o
entusiasmo com os negócios com o Brasil ampliou o
interesse pelo português mundo afora. "Comecei dando
aulas esporádicas, para poucos alunos indicados por
conhecidos enquanto trabalhava em uma companhia aérea
e como intérprete", conta. Hoje, ela tem seis turmas de
português que podem chegar a 12 estudantes. Dá aulas em
duas escolas, em uma agência contratada por empresas e
em uma ONG, além de ter aluno particular. "A grande
virada ocorreu mesmo nos últimos dois anos", diz.
Desde 2008, o português vem sendo listado como
um dos idiomas prioritários na pesquisa feita pela
Confederação Britânica da Indústria (CBI), maior lobby
empresarial britânico, para identificar quais habilidades dos
trabalhadores podem ser úteis para os negócios. Entre as
escolas que se entusiasmaram com a nova demanda na
Grã-Bretanha, está a United International College London,
na qual Claudia trabalha. A escola abriu um curso de
português há um ano e já matriculou 86 estudantes,
segundo Javier Zamudio, diretor da área de línguas
estrangeiras. "Entre eles, há europeus de diversos países e
também alguns latino-americanos", diz Zamudio, calculando
que "cerca de 95% dos alunos" estão interessados no
português "do Brasil".
O King's College já tem cerca de 100 alunos
aprendendo português e as aulas do curso que alia o
ensino da língua a lições sobre outros aspectos da cultura
brasileira começaram na segunda-feira. A rede de ensino
de idioma Cactus, que oferece aulas de português em 13
unidades, também viu o número de estudantes nesses
cursos crescer 107% nos últimos cinco anos, segundo
Tinka Carrick, a diretora de marketing. O número de
treinamentos oferecidos às empresas quadruplicou, tendo o
aumento mais acentuado ocorrido nos últimos dois anos
(63% e 77% respectivamente).
Nos EUA, a revista especializada em Educação
Language Magazine notou, em um artigo recente, como o
boom na procura pelo português em universidades
americanas gerou uma demanda ainda não atendida por
mais professores, livros didáticos avançados e dicionários

especializados – por exemplo, no vocabulário corporativo.
Lá, há mais de 10 mil alunos matriculados em cursos de
português, segundo a Modern Language Association. Os
últimos dados da organização, divulgados em 2010,
mostravam um crescimento anual de cerca de 10% na
procura pelo idioma desde 2006, e a estimativa é que essa
tendência tenha se acentuado desde então.
Na China, até alguns anos atrás apenas 4
universidades ofereciam aulas de português. Hoje são 15 e
a ideia de autoridades chinesas é chegar a 30 nos próximos
anos. Além disso, também tem aumentado a procura de
jovens estrangeiros por cursos de imersão no Brasil –
oferecidos por universidades, instituições e escolas de
idioma em cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São
Paulo e Maceió. [...]
(Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-1010/brasil-em-alta-impulsiona-ensino-de-portugues-no-mundo.html.
Acesso em16/10/2012. Adaptado.)

01. Assinale a alternativa que apresenta a síntese do
conteúdo global do Texto 1.
A)

B)

C)

D)

E)

Nos últimos anos, tornou-se obrigatório o estudo
do português nas universidades e escolas de
idiomas de diversos países, decisão motivada
pelo renovado interesse pela língua de Camões.
Verifica-se, atualmente, um forte incremento no
ensino da língua portuguesa em diversos países
estrangeiros, impulsionado pelos resultados
positivos do Brasil na área econômica.
O King's College, de Londres, que já conta com
100 alunos matriculados em português e oferece
aulas integradas de língua e cultura brasileira, é o
principal centro europeu de ensino do português.
Nos EUA, embora esteja ocorrendo um “boom”
na procura pela aprendizagem da língua
portuguesa nas universidades, há carência de
professores e de material didático especializado
na área.
É surpreendente o aumento, verificado nos
últimos anos, da procura de jovens estrangeiros
por cursos de imersão no Brasil, que são
oferecidos por instituições de diversas cidades
brasileiras.

JUSTIFICATIVA:
RESPOSTA CORRETA: B
Apenas a alternativa B corresponde à síntese do conteúdo
global do Texto 1. De fato, no texto, o autor expressa como
ideia global a de que “atualmente, tem-se verificado um
forte incremento no ensino da língua portuguesa em
diversos países estrangeiros, impulsionado pelos resultados
positivos do Brasil na área econômica”. As alternativas A,
C, D e E não correspondem à síntese da ideia global do
Texto 1, embora algumas estejam em consonância com o
texto.

02. São informações presentes ao longo do Texto 1:
1)

2)

3)

4)

Diferentemente
do
que
acontece
hoje,
antigamente as pessoas queriam aprender
português por questões pragmáticas.
Vem da Inglaterra a comprovação empírica de
que, desde 2008, o português tem sido uma das
línguas prioritárias para o mundo dos negócios.
Resultados divulgados em 2010 mostram que,
nos Estados Unidos, a partir de 2006, houve um
crescimento aproximado de 10% a cada ano na
procura pela língua portuguesa.
Há alguns anos, era pequena a oferta de aulas
de português em universidades chinesas, mas
essa realidade vem mudando, e a tendência é
mudar ainda mais nos próximos anos.

Estão corretas:
A) 3 e 4, apenas.
B) 1, 3 e 4, apenas.
C) 1 e 2, apenas.
D) 2, 3 e 4, apenas.
E) 1, 2, 3 e 4.

JUSTIFICATIVA:
RESPOSTA CORRETA: D
Apenas as proposições 2, 3 e 4 correspondem a ideias que
estão presentes no Texto 1. A proposição 1 está incorreta
porque o texto afirma que atualmente (e não no passado),
as pessoas querem aprender português por questões
pragmáticas.

04. “Roberta nunca planejou ser professora de português.
Terminou no ramo ao perceber a enorme demanda do
mercado.” (2º §). O segmento sublinhado expressa a
ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

concessão.
condição.
adição.
consequência.
tempo.

JUSTIFICATIVA:
RESPOSTA CORRETA: E
O segmento sublinhado localiza temporalmente a ideia
anterior (“terminou no ramo”), e corresponde a “quando
percebeu a enorme demanda do mercado”.

05. A expressão “Brasil em alta”, presente no título do
Texto 1, condiz com a seguinte ideia:
A)
B)
C)
D)
E)

Brasil orgulhoso de suas conquistas.
Brasil exaltado por suas belezas.
Brasil destacado no cenário mundial.
Brasil repleto de turistas estrangeiros.
Brasil com altas taxas demográficas.

JUSTIFICATIVA:
RESPOSTA CORRETA: C
A expressão “Brasil em alta” utilizada no título condiz com a
ideia de “Brasil destacado no cenário mundial”.

03. Ao elaborar o Texto 1, seu autor pretendeu,
principalmente:
A)
B)
C)
D)
E)

comentar um fato de interesse geral.
apresentar resultados de pesquisas.
divulgar algumas instituições europeias.
fomentar discussões sobre a língua.
estimular os professores de português.

JUSTIFICATIVA:
RESPOSTA CORRETA: A
O que o autor faz, por meio do Texto 1, é tecer comentários
acerca de um fato de interesse geral. Embora ele mencione
uma pesquisa, a finalidade principal do texto não é a de
apresentar resultados de pesquisas; assim, também, o texto
não visa, prioritariamente, à divulgação de instituições
europeias ou ao fomento de discussões sobre a língua. Por
fim, não é a finalidade principal do texto a de estimular os
professores de português.

06. Acerca do uso de alguns recursos lexicais e
gramaticais do Texto 1, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)

4)

No trecho: “de duas uma: ou tinha um
relacionamento amoroso com um brasileiro ou se
interessava por algum aspecto da cultura do
País” (1º §), o leitor pode entender que “o País”
faz referência ao Brasil pela associação que faz
entre essa expressão e o termo “brasileiro”,
anterior a ela.
No trecho: “universidades e escolas de idiomas
de diversos países têm registrado não só um
aumento da procura pelos cursos que ensinam o
be-a-bá da língua de Camões [...]” (1º §), o leitor
precisa valer-se de seu conhecimento de mundo
para compreender que “língua de Camões”
substitui “língua portuguesa”.
No trecho: “Hoje, ela tem seis turmas de
português que podem chegar a 12 estudantes.
Dá aulas em duas escolas, em uma agência
contratada por empresas e em uma ONG, além
de ter aluno particular.” (2º §), as formas verbais
destacadas têm o mesmo sujeito, que, por estar
claro no texto, não precisa ser repetido.
No trecho: “Lá, há mais de 10 mil alunos
matriculados em cursos de português” (5º §), o
advérbio destacado faz referência aos Estados
Unidos da América.

08. Acerca do uso de algumas formas verbais, assinale a
alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

No trecho: “Nos últimos anos, universidades e
escolas de idiomas de diversos países têm
registrado não só um aumento da procura pelos
cursos [...]” (1º §), a forma verbal destacada
indica que a ação ocorreu no passado e está,
hoje, totalmente concluída.
No trecho: “Há muito mais gente tentando
aprender o idioma por questões pragmáticas” (1º
§), as formas verbais utilizadas indicam que a
ação de ‘aprender’ ocorreu em um passado bem
próximo.
No trecho: “Desde 2008, o português vem sendo
listado como um dos idiomas prioritários” (3º §), a
forma verbal utilizada indica que a ação começou
no passado, durou certo período de tempo e foi
finalmente concluída.
No trecho: “A escola abriu um curso de português
há um ano e já matriculou 86 estudantes” (3º §),
a forma verbal destacada indica tempo
transcorrido, e poderia ser substituída por “faz”.
No trecho: “e a estimativa é que essa tendência
tenha se acentuado desde então.” (5º §), a forma
verbal destacada indica que a ação foi finalizada
em um passado anterior à fala do locutor.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

JUSTIFICATIVA:
RESPOSTA CORRETA: E
Todas as proposições apresentadas estão corretas.

07. "Comecei dando aulas esporádicas, para poucos
alunos indicados por conhecidos enquanto trabalhava
em uma companhia aérea e como intérprete" (2º §).
Com o segmento sublinhado, a locutora pretendeu
afirmar que começou dando aulas:
A)
B)
C)
D)
E)

que aconteciam eventualmente.
cujo conteúdo era básico.
dirigidas a um público restrito.
sem embasamento teórico.
pouco planejadas, improvisadas.

JUSTIFICATIVA:
RESPOSTA CORRETA: A
Com a ideia de “aulas esporádicas”, a autora pretendeu
dizer “aulas que aconteciam eventualmente”.

JUSTIFICATIVA:
RESPOSTA CORRETA: D
A única alternativa correta é a letra D, pois, de fato, no
trecho dado, a forma verbal destacada indica tempo
transcorrido, e poderia ser substituída por “faz”. A
alternativa A está incorreta porque, no trecho dado, a forma
verbal destacada NÃO indica que a ação ocorreu no
passado e está, hoje, totalmente concluída. A alternativa B
está incorreta porque, no trecho apresentado, as formas
verbais utilizadas NÃO indicam que a ação de ‘aprender’
ocorreu em um passado bem próximo. A alternativa C está
incorreta porque, no trecho dado, a forma verbal utilizada
NÃO indica que a ação começou no passado, durou certo
período de tempo e foi finalmente concluída. E a alternativa
E está incorreta porque, no trecho apresentado, a forma
verbal destacada NÃO indica que a ação foi finalizada em
um passado anterior à fala do locutor.

09. Considerando as regras da Norma Padrão referentes à
concordância (verbal
proposições abaixo.
1)

2)

3)
4)

e

nominal),

analise

TEXTO 2

as

A aprendizagem de várias línguas estrangeiras,
nos dias atuais, são exigidas pelo mercado de
trabalho.
Até línguas que haviam sido consideradas
‘mortas’ pelos pesquisadores têm despertado o
interesse.
É indispensável, para a ampliação de nosso
conhecimento de mundo, as línguas estrangeiras.
Quando começamos a aprender uma nova
língua, tudo são novidades.

Estão em consonância com a Norma Padrão:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
3 e 4, apenas.
2 e 4, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3, apenas.

JUSTIFICATIVA:
RESPOSTA CORRETA: C
Estão corretas as proposições 2 e 4, apenas. Na
proposição 2, o verbo “haver” concorda com o núcleo do
sujeito (“línguas”), que é retomado pelo pronome relativo
“que” e está no plural. Na proposição 4, a Norma Padrão
recomenda que a concordância se faça ou com o sujeito
singular (“tudo é novidades”), ou com o predicativo plural
(“tudo são novidades”).
Para a proposição 1, a concordância considerada correta é:
“A aprendizagem de várias línguas estrangeiras, nos dias
atuais, é exigida pelo mercado de trabalho.”; para a
proposição 3, a concordância considerada correta é: “São
indispensáveis, para a ampliação de nosso conhecimento
de mundo, as línguas estrangeiras.”

(Disponível em: http://empresas-servicosespecializados.vivastreet.com.br/consultoria-assistencia+lauro-defreitas/aulas-de-portugues-para-estrangeiros/54310249.
Acesso em 16/10/2012. Adaptado.)

10. Dadas as suas características textuais e discursivas,
podemos afirmar que o
prioritariamente, a propósitos:
A)
B)
C)
D)
E)

Texto

2

atende,

jornalísticos.
publicitários.
jurídicos.
religiosos.
literários.

JUSTIFICATIVA:
RESPOSTA CORRETA: B
O leitor deve perceber que o Texto 2 é um anúncio; logo, ele
atende, prioritariamente, a propósitos publicitários.

Matemática

14. Em um condomínio onde só moram adultos, 3/4 dos

calorias por minuto. Quantas calorias ele consome em
uma hora e meia de escalada?

homens são casados com 4/5 das mulheres. Se o
casamento é monogâmico e entre pessoas de sexos
diferentes, qual o percentual de moradores do
condomínio que são solteiros? Indique o valor inteiro
mais próximo.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

11. Ao escalar uma montanha, um alpinista consome 12

1.080 calorias
1.070 calorias
1.060 calorias
1.050 calorias
1.040 calorias

19%
20%
21%
23%
22%

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: A

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: D

Solução:
Em 90 minutos o alpinista consome 90.12 = 1.080 calorias.

Solução:
Temos que 3/4 dos homens é igual a 4/5 das mulheres. A
fração de casados do condomínio é (3/2)/(1 + 15/16) =
24/31 ≈ 0,774 e a de solteiros é ≈ 0,226.

12. A prova da primeira fase de um concurso contém 20
questões de múltipla escolha, cada uma com 4
alternativas. Na segunda fase, outra prova continha 30
questões do tipo verdadeira ou falsa. Chamando de x
o número de maneiras diferentes de responder a prova
da primeira fase, e de y o número dos diferentes
modos de responder a prova da segunda fase, tem-se
que:
A)
B)
C)
D)
E)

x=y
3x = 4y
x = 10y
x
y
3 =4
3
4
x =y

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: E
Solução:
20
30
3
120
4
Temos x = 4 e y = 2 , portanto x = 2 = y .

13. Um teste para tuberculose foi aplicado a 1.000
pessoas, 8% das quais eram portadoras da doença.
Quando a pessoa tem tuberculose, o teste detecta a
doença em 90% dos casos, é inconclusivo em 6% dos
casos e negativo em 4%. Quando a pessoa não tem
tuberculose, o teste indica a doença em 5% dos casos,
é inconclusivo em 10% dos casos e negativo em 85%.
Se uma pessoa é selecionada ao acaso, qual a
probabilidade percentual de ela ter tuberculose, se seu
resultado foi inconclusivo? Indique o valor inteiro mais
próximo.
A)
B)
C)
D)
E)

3%
4%
5%
6%
7%

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: C
Solução:
Se a pessoa tem tuberculose, a probabilidade de o teste ser
inconclusivo é de 0,08.0,06 = 0,0048 e, se não tem a
doença, a probabilidade de o teste ser inconclusivo é de
0,92.0,1 = 0,092. A probabilidade de a pessoa ter
tuberculose, quando o resultado do teste é inconclusivo, é
de 0,0048/(0,0048+0,092) = 0,0048/0,0968 ≈ 0,049 = 4,9%.

15. Quantos litros de leite com 6% de gordura devem ser
misturados ao leite com 3% de gordura, para obtermos
30 litros de leite com 4% de gordura?
A)
B)
C)
D)
E)

8 litros
10 litros
14 litros
16 litros
18 litros

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: B
Solução:
Se x é o número de litros de leite procurado, temos 0,06x +
0,03(30 – x) = 0,04.30. Simplificando a equação, obtemos
0,03x = 0,3 e x = 10 litros

Inglês
HPV Vaccine Doesn’t Alter Sexual Behavior, Study Finds
By Anahad O´Connor

Joe Raedle/Getty Images

Coni Butler, an accountant in Austin, Texas, and a devout Catholic, encourages her three children to remain celibate before
marriage. But that did not stop her from getting them vaccinated against human papilloma virus, or HPV, a sexually transmitted
disease that raises the risk of some cancers.
Ms. Butler had her son and two daughters vaccinated between ages 12 and 15. She was not deterred by widespread concerns
that the vaccine might encourage promiscuity.
“We talk about remaining chaste until they get married, but there’s always the possibility that one bad choice could lead to
devastating consequences,” she said. “I tell my friends that you pray for the best, but you plan for the worst.”
Since public health officials began recommending in 2006 that young women be routinely vaccinated against HPV, many
parents have hesitated over fears that doing so might give their children license to have sex. But research published on Monday
in the journal Pediatrics may help ease those fears.
Looking at a sample of nearly 1,400 girls, the researchers found no evidence that those who were vaccinated beginning around
age 11 went on to engage in more sexual activity than girls who were not vaccinated.
“We’re hopeful that once physicians see this, it will give them evidence that they can give to parents,” said Robert A.
Bednarczyk, the lead author of the report and a clinical investigator with the Kaiser Permanente Center for Health Research
Southeast, in Atlanta. “Hopefully when parents see this, it’ll be reassuring to them and we can start to overcome this barrier.”
HPV, the most common sexually transmitted virus in the United States, can cause cancers of the cervix, anus and parts of the
throat. Federal health officials began recommending in 2006 that girls be vaccinated as early as age 11 and last year made a
similar recommendation for preadolescent boys. The idea is to immunize boys and girls before they become sexually active to
maximize the vaccine’s protective effects.
According to research, nearly a third of children 14 to 19 years old are infected with HPV. But despite the federal
recommendations, vaccination rates around the country remain low, in part because of concerns about side effects as well as
fears the vaccine could make adolescents less wary of casual sex. In one study of parental attitudes toward the vaccine, Yale
researchers found that concern about promiscuity was the single biggest factor in the decision not to vaccinate. (A report last
year from the Institute of Medicine, which advises the government, found that the HPV vaccine was generally safe.)
While there have been studies suggesting that the vaccine does not lower inhibitions in girls who receive it, most of them were
based on self-reporting, which is not very reliable. So Dr. Bednarczyk and his colleagues looked instead at medical data
collected by a large managed care organization.
They selected a group of 1,398 girls who were 11 or 12 in 2006 — roughly a third of whom had received the HPV vaccine —
and followed them through 2010. The researchers then looked at what they considered markers of sexual activity, including
pregnancies, counseling on contraceptives, and testing for or diagnoses of sexually transmitted diseases.
Over all, in the time that the girls were followed, the researchers did not find any differences in these measures between the two
groups.

In addition to the HPV vaccine, federal guidelines also call for 11-year-olds to be immunized against meningitis, tetanus,
diphtheria and pertussis. Dr. Elizabeth Alderman, president of the North American Society for Pediatric and Adolescent
Gynecology, said parents almost never object to those vaccines for their preadolescents. But she regularly encounters parents
who balk at the HPV vaccine “because of the nature of what it’s preventing.”
“I’ll now be able to use this study as a piece of evidence to show them that it’s not going to give girls a license to sexual activity,”
said Dr. Alderman, an adolescent medicine specialist at Children’s Hospital at Montefiore Medical Center in New York.
Dr. Jonathan Temte, a family doctor in Wisconsin who is chairman of the United States Advisory Committee on Immunization
Practices, said he tells skeptical parents in his practice to think of vaccination no differently from wearing a helmet to ride a bike
or play football.
“By providing this protection, are we encouraging kids to take more risky behaviors?” he said. “I don’t believe so.”
Source: http://well.blogs.nytimes.com/2012/10/15/hpv-vaccination-does-not-change-sexual-behavior/

16. According to the text, HPV virus
A)
B)
C)
D)
E)

is not a sexual transmitted disease.
does not infect boys only.
may cause some cancers such as cervix cancer.
is a marker of premature sexual activity among children.
is stronger than the HPV vaccine.

JUSTIFICATIVA:
Alternativa correta: C
De acordo com o texto, a alternativa C está correta porque a informação veiculada é a de que o vírus HPV pode causar vários
tipos de câncer, como o câncer cervical.
A alternativa A está incorreta porque nega a informação de que o HPV é uma doença sexualmente transmissível.
A alternativa B está incorreta porque nega a informação de que tanto meninos quanto meninas podem ser infectadas pelo vírus
HPV.
A alternativa D está incorreta porque traz a informação de que a infecção pelo vírus HPV é um índice/mostra o início da vida
sexual prematura entre crianças.
A alternativa E está incorreta porque traz uma informação inverídica, ou seja, a de que o vírus HPV é mais forte/resistente à
vacina contra ele.

17. According to the text, HPV vaccine
A)
B)
C)
D)
E)

affects the sexual behavior of adolescents.
encourages promiscuous relationships among young boys and girls.
stimulates children to remain celibate before marriage therefore they are protected against cancer.
has devastating side effects in children.
protects young boys and girls against HPV virus.

JUSTIFICATIVA:
Alternativa correta: E
De acordo com o texto, a alternativa E está correta porque explica que a vacina contra o HPV protege meninas e meninos
contra a infecção pelo vírus.
A alternativa A está incorreta porque as informações veiculadas no texto mostram que a vacina não interfere/afeta/modifica a
vida sexual de adolescentes.
A alternativa B está incorreta porque relaciona a vacina contra o HPV à promiscuidade na vida sexual dos meninos e meninas.
A alternativa C está incorreta porque afirma que a vacina contra o HPV estimula o celibato/abstinência sexual entre os jovens
antes do casamento, o que os protegeria da infecção pelo vírus.
A alternativa D está incorreta porque afirma que a vacina tem graves efeitos colaterais para crianças.

18. Regarding parental attitudes, studies reveal that the main widespread parents’ concern towards HPV vaccination is
A)
B)
C)
D)
E)

an increase in promiscuity among their children.
vaccination against other diseases such as meningitis, tetanus, diphtheria and pertussis is more important than HPV
vaccine.
an increase in pregnancy rates.
the high rates of HPV infection among their children.
HPV vaccine is not effective against HPV infection.

JUSTIFICATIVA:
Alternativa correta: A
A alternativa A está correta porque aponta para o fato de que a principal preocupação dos pais e mães em relação à vacina
contra o HPV é de que ela viabilize o aumento da promiscuidade sexual entre seus filhos e filhas.
A alternativa B está incorreta porque traz a informação de que pais e mães consideram a vacinação contra outras doenças tais
como meningite, tétano, etc. mais importante do que a vacina contra o HPV.
A alternativa C está incorreta porque relaciona a vacina contra o HPV ao aumento dos índices de gravidez.
A alternativa D está incorreta porque afirma que pais e mães estão preocupados com as altas taxas de infecção pelo HPV
entre seus filhos e filhas.
A alternativa E está incorreta porque nega a eficácia da vacina contra o vírus HPV.

19. In the text, ‘this barrier’ (6
A)
B)
C)
D)
E)

th

§) refers

to

the governmental prohibition on vaccination against HPV.
low rates of HPV vaccination indicated by researchers.
the lack of research on cancer.
the mistaken association between HPV vaccine and liberation of sexual activity done by parents.
an increase in unprotected sex among adolescents.

JUSTIFICATIVA:
Alternativa correta: D
A alternativa D está correta porque o referente de ‘this barrier’ no texto é justamente o receio dos pais e mães, e
consequentemente, a resistência destes à vacinação de suas filhas e filhos, porque associam a vacinação contra o HPV à
liberação da vida sexual.
A alternativa A está incorreta porque ‘this barrier’ não se refere a nenhuma proibição do governo quanto à vacinação de
adolescentes contra o HPV; ao contrário, a vacinação deste grupo é uma política de saúde pública para evitar a infecção pelo
vírus.
A alternativa B está incorreta porque ‘this barrier’ não se refere às baixas taxas/índices de vacinação indicadas pelos
pesquisadores.
A alternativa C está incorreta porque ‘this barrier’ não se refere à falta de pesquisas sobre câncer. São justamente as
pesquisas científicas que evidenciam que o vírus HPV está relacionado a certos tipos de câncer como o câncer cervical, de
ânus ou de garganta.
A alternativa E está incorreta porque ‘this barrier’ não se refere ao aumento dos casos de sexo sem proteção entre
adolescentes.

20. In the statement: “Since public health officials began recommending in 2006 that young women be routinely vaccinated
against HPV, many parents have hesitated over fears that doing so might give their children license to have sex. But
research published on Monday in the journal Pediatrics may help ease those fears”, the linking word BUT means
A)
B)
C)
D)
E)

in addition to.
in contrast.
on the condition that.
such as.
for that reason.

JUSTIFICATIVA:
Alternativa correta: B
No trecho em destaque, a sentença iniciada pelo conector BUT indica a apresentação de uma ideia diferente do que foi dito
anteriormente, estabelecendo assim, uma relação de contraste ou oposição. A ideia anterior demonstra que desde que a
vacinação de mulheres jovens contra o HPV foi recomendada pelos órgãos de saúde, pais e mães começaram a se preocupar
com o fato de que estes estivessem liberando seus filhos e filhas para terem relações sexuais. A ideia contrária é a de que um
estudo divulgado por especialistas não faz relação entre a vacina e o comportamento sexual de crianças/adolescentes. Isso
poderia, então, tranquilizar os pais e mães nesse sentido.
A alternativa A está incorreta porque o conector BUT não significa adição de ideias ao enunciado, mas
contradição/oposição/diferença entre elas.
A alternativa C está incorreta porque o conector BUT não significa que uma ideia está condicionada a outra, mas que fazem
oposição entre si.
A alternativa D está incorreta porque o conector BUT não significa a exemplificação de um fato.
A alternativa E está incorreta porque o conector BUT não significa que uma ideia/fato ocorre como resultado ou consequência
de outra ideia/fato.

Espanhol
Texto 1
Las enfermeras que España no quiere
Cuando la británica Florence Nightingale se desvivía atendiendo a una multitud de heridos en la Guerra de Crimea,
allá por 1853, se torturaba pensando en la falta que le hacían enfermeras debidamente formadas. Se precisaban muchas y
muy instruidas, y Nightingale carecía de ellas. No hubiera imaginado esta pionera que, siglo y medio después, en 2012, en
España, al otro extremo de Europa, el problema se plantearía a la inversa: hay muchos y muy cualificados profesionales de la
enfermería, pero no hay trabajo para ellos.
Hoy, doce de mayo, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermería, en memoria de Florence
Nightingale, que nació también un doce de mayo y a la que se considera la madre de la enfermería profesional moderna. En
España, sin embargo, los profesionales de este colectivo imprescindible no pasan por su mejor momento, especialmente los
más jóvenes, abocados en la mayoría de los casos a marchar al extranjero en busca de un empleo que su país no les ofrece.
Desde el principal Sindicato de Enfermería, Satse (Sindicato de Ayudantes Técnicos Sanitarios de España), un portavoz
asegura que «la gente está desesperada».
María José Marí, de 27 años, valenciana, es un ejemplo de este fenómeno. Para cuando se publiquen estas líneas,
estará ya en Düsseldorf (Alemania), dispuesta a empezar con su nuevo trabajo. Después de perder los tres empleos que tenía
en Baleares –sí, han leído bien, tres- se pasó meses echando el currículum por toda España. «Al final, empecé a buscar
también trabajo en el extranjero y, a través del Colegio de Enfermería de Tenerife, me salió una oportunidad en Alemania»,
cuenta por teléfono poco antes de partir». La enviaron a Barcelona a hacer un curso intensivo de dos semanas de alemán. Le
ofrecen un contrato de un año, cobrando 1.200 euros mensuales y un alojamiento gratuito: «Es muy duro dejar tu tierra y tu
gente; ahora tengo que desmontar mi vida, pero…».
La historia de esta joven abocada al exilio no es excepcional. En Satse recuerdan que la de enfermero era hasta hace
bien poco una profesión sin paro y que «ahora hay gente que lleva un año y medio o dos buscando trabajo». Sara Gasco,
Secretaria General del Colegio de Enfermería de Madrid, cuenta que ahora, con la crisis, no hay ni siquiera suplencias y la
oferta de empleo es casi inexistente. María José Marí lo expresa de manera más contundente: «En España las cosas están
muertas».
Lo dramático, señalan en Satse, es que «aquí hacen falta enfermeros». Aunque los profesionales aseguran que aquí
se los necesita, son otros países los que están empezando a aprovecharse de un capital humano al que en España no se
encuentra el modo de dar uso. En su país no encuentran trabajo, pero las enfermeras y enfermeros españoles son
especialmente valorados en el extranjero por su excelente formación, tan completa como diversificada. En palabras de Gasco,
«en el extranjero sorprende que las enfermeras españolas estén especializadas en muchas labores; una enfermera española lo
mismo atiende una neonatología que una intervención quirúrgica, porque estamos preparadas para ello».
Según los datos que maneja el Colegio de Madrid, Reino Unido y Francia son los destinos más frecuentes para los
profesionales que emigran. Alemania, adonde se marcha María José Marí, descuella ahora como otro de los países que
demanda enfermeros españoles. También Estados Unidos, que se está beneficiando de que en el Reino Unido el mercado
empieza a saturarse. Según Sara Gasco, hasta ahora los que se marchaban estaban al menos un año fuera: «Lo más
frecuente es que estén dos o tres años y después regresen». Pero eso era antes de la crisis, una crisis duradera y que golpea
ya a un gremio hasta hace poco tenido por inmune.
Nadie se atreve a aventurar que los que se marchan, como María José, vayan a tener en el futuro una oportunidad
para regresar. El presente está fuera de España. El futuro es incierto.
http://www.abc.es/20120512/sociedad/abci-internacional-enfermeria-201205111342.html

16. El contenido que se expone en el Texto 1 se puede resumir en los siguientes términos:
A)
B)
C)
D)
E)

un emocionado recuerdo a la figura de Florence Nightingale, enfermera británica en la Guerra de Crimea en 1853.
una descripción de diversos aspectos relativos a la precaria situación en la que se encuentra actualmente el mercado
de trabajo del colectivo de enfermeros en España.
una crítica a los poderes públicos relacionados con la Sanidad en España, por la falta de interés que muestran en
crear un mercado de trabajo para los enfermeros.
una invitación al colectivo de profesionales de la enfermería para que abandonen el país y se formen según los
patrones de calidad del resto de Europa.
una discusión a propósito del salario que deberían percibir los profesionales del sector de la enfermería.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: B
A opção correta é a letra B). Com efeito nela se expressam os diversos conteúdos que são desenvolvidos no texto: causa da
falta de ofertas de trabalho, depoimentos de vários afetados pela situação, opinião dos sindicatos e associações pertencentes
à classe e ainda se oferecem possíveis soluções. Por sua vez, a alternativa A) está incorreta, pois a menção de Florence
Nightingale é apenas uma forma de introdução do texto e não o assunto principal. A alternativa C) também está incorreta, pois
não há nenhuma crítica às autoridades da Saúde da Espanha pela situação laboral do setor; apenas se fala em crise (geral). A
opção D) é falsa, pois não se produz um convite, mas se descreve a decisão que estão tomando alguns profissionais para
conseguir trabalho e apenas se analisa como mais uma possibilidade de resolver o problema. Por fim, a alternativa E) está
incorreta, porque a única menção ao salário se refere ao valor que vai receber uma das profissionais que vai trabalhar na
Alemanha. O problema laboral não mantém relação com os salários que recebem os enfermeiros.

17. La causa que motiva la falta de trabajo en España para los profesionales de la enfermería es, según las informaciones
contenidas en el Texto 1:
A)
B)
C)
D)
E)

la llegada a España de profesionales procedentes de otros países.
que no hacen falta enfermeros en España; las necesidades están cubiertas.
el hecho de que nadie quiere hacer suplencias, que es el trabajo que se ofrece.
la crisis económica, que ha rebajado la oferta de puestos de empleo en el sector.
el bajo nivel de cualificación de los enfermeros españoles.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: D
A alternativa correta é a letra D, pois essa é a afirmação que faz no seu depoimento a Secretária Geral do Colégio de
Enfermagem de Madri. A crise provoca falta de oferta no setor. Já, a alternativa A) é falsa, porque no texto se expõe o
contrário, isto é, fala da saída de enfermeiros espanhóis para outros países, onde falta realmente este tipo de profissionais. A
opção B) está incorreta porque no texto se diz que, independente da falta de oferta, existe a necessidade de enfermeiros na
Espanha. A alternativa C) também está incorreta porque pelos depoimentos dos interessados, a intenção de todos eles é a de
trabalhar, onde for, inclusive suplências; o problema é a falta de ofertas. Por fim, a opção E) está incorreta, pois no texto se fala
do alto nível dos profissionais do setor, assim reconhecido em outros países.

18. Acerca del futuro de los profesionales de la enfermería en España, podemos afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

sólo podrán atender ofertas de empleo de Alemania.
deberán esperar hasta que el mercado de trabajo en España se regularice cuando pase la crisis económica.
habrán de aceptar salarios inferiores a los 1.200 euros.
necesitarán especializarse para mejorar su nivel de preparación, actualmente insuficiente.
es incierto, en especial, para quienes aceptan trabajo en el extranjero, pues no es seguro que puedan regresar.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: E
A opção correta é a letra E). Com efeito, é o que se diz no texto no último parágrafo, onde se fala da incerteza no regresso de
aqueles que conseguiram um trabalho no estrangeiro, diante da falta de ofertas na Espanha. A opção A) está incorreta, pois
não é apenas a Alemanha o único destino atual dos enfermeiros espanhóis;também se fala no texto da França, o Reino Unido
e até de Estados Unidos. A alternativa B) está também incorreta, pois o texto trata das possíveis saídas para os profissionais
da enfermagem diante da falta de trabalho na Espanha; nesse sentido, aguardar sem fazer nada nunca aparece como
alternativa. A opção C) é falsa, pois esse é precisamente o salário que vai aceitar uma enfermeira na Alemanha. A opção D)
está incorreta, pois no texto se afirma o contrário, isto é, o alto nível de preparação e especialização dos enfermeiros
espanhóis com relação aos profissionais do resto da Europa; portanto, não é um problema de formação o que provoca não
encontrar trabalho aos enfermeiros espanhóis no setor.

20. Considere el siguiente fragmento “se pasó meses
19. En virtud de las informaciones contenidas en el
Texto 1
1)

2)
3)
4)

5)

los profesionales de la enfermería en España
no aceptan salarios inferiores a los 1.200 euros
mensales.
en España, el mercado de trabajo para los
enfermeros está saturado: no hacen falta.
en el Reino Unido, el mercado de trabajo de los
enfermeros está comenzando a saturarse.
el nivel de formación de los profesionales de la
enfermería en España es muy elevado: completo
y diversificado a la vez.
una opción cada vez más común en el gremio de
los enfermeros españoles consiste en trabajar en
el exterior, principalmente en destinos europeos.

echando el currículum por toda España” (tercer
párrafo). Teniendo en cuenta el sentido que dicho
fragmento presenta en el texto, indique cuáles de las
siguientes opciones son equivalentes en cuanto al
sentido que expresan:
1)
2)
3)

4)

5)

Son correctas:
A)
B)
C)
D)
E)

3, 4 y 5 solamente.
1, 2 y 4 solamente.
1, 2, 3, 4 y 5.
2, 4 y 5 solamente.
1, 3 y 5 solamente.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: A
A alternativa 1) está incorreta, pois quando no texto se fala
em 1.200 euros, não é uma quantia rejeitada pelos
profissionais, senão, precisamente, o salário que declara
que vai perceber uma enfermeira espanhola contratada
para trabalhar na Alemanha. A alternativa 2) também está
incorreta, pois segundo declara o sindicato dos enfermeiros,
“aquí hacen falta enfermeros”; só que a crise econômica da
Espanha está provocando que a oferta de trabalho seja
menor. Por sua vez, a alternativa 3) está correta, pois é o
que se diz no texto no penúltimo parágrafo: “en el Reino
Unido el mercado empieza a saturarse”. Também a
alternativa 4) está correta, pois no quinto parágrafo do texto
se diz que, com relação à preparação de outros
profissionais do resto da Europa, os enfermeiros espanhóis
apresentam uma ampla diversificação nas funções a serem
desempenhadas: “en el extranjero sorprende que las
enfermeras españolas estén especializadas en muchas
labores”. Por fim, a alternativa 5) está correta, pois é o que
se diz no texto através dos depoimentos dos enfermeiros
entrevistados e dos representantes dos sindicatos e
associações. Portanto, a opção correta é a letra A) que dá
como verdadeiras as alternativas 3, 4 e 5.

se pasó meses buscando trabajo.
se pasó meses mejorando su formación y
méritos.
se pasó meses enviando el currículum a locales
donde eventualmente podría encontrar trabajo en
su área.
se pasó meses preparando un concursooposición para conseguir trabajo fijo en el servicio
público.
se pasó meses redactando su currículum y
adaptándolo a las exigencias de cada puesto de
trabajo ofertado.

Son correctas, solamente:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3 y 5.
2 y 4.
2, 3 y 5.
1 y 3.
2 y 5.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: D
A expressão da língua espanhola “echar el currículum”
alude, em termos gerais, o fato de uma pessoa estar à
procurar emprego, enviando seu currículo ao eventual
empregador para este constatar os méritos aduzidos.
Portanto, apenas estão corretas as alternativas 1 e 3
(procurar um trabalho e enviar o currículo respectivamente).
Já as restantes alternativas não respondem ao significado
da expressão que foi objeto da pergunta.

Física
21. Uma partícula desloca-se ao longo de uma linha reta
horizontal (ver figura abaixo), cuja posição instantânea
2
é dada pela função horária: x(t) =1,0 + 4,0 · t + 3,0 · t ,
onde a posição x está em metro e o tempo t em
segundo. A velocidade instantânea e a aceleração da
partícula no instante de tempo t = 2,0 segundos serão,
respectivamente:

A)
B)
C)
D)
E)

23. Em um experimento de Física um estudante utilizou
um óleo vegetal com densidade desconhecida, o qual
foi colocado em um tubo em U, juntamente com uma
3
coluna de água pura, cuja densidade vale 1g/cm . As
colunas de óleo e água atingem o equilíbrio e
permanecem em repouso, ocupando a configuração
indicada na figura abaixo. Determine a densidade do
óleo utilizado neste experimento.

2

1,0 m/s e 10,0 m/s
2
3,0 m/s e 9,0 m/s
2
6,0 m/s e 12,0 m/s
2
16,0 m/s e 6,0 m/s
2
4,0 m/s e 10,0 m/s

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: D.
A velocidade instantânea da partícula é dada por: v(t) = 4,0
+ 6,0 · t . Para o instante de tempo t = 2,0 s temos que: v(t =
2s) = [ 4,0 + 6,0 · (2s) ] (m/s) = [ 4,0 + 12,0 ] (m/s) = 16 m/s.
A aceleração da partícula é constante e vale a(t) = a0 = 6,0
2
m/s .

22. Uma caixa é deslocada na direção horizontal por uma
força constante cujo módulo vale 4,0 N. A força é
o
aplicada em uma direção que está a  = 30 da direção
horizontal, conforme indica a figura abaixo. A caixa é
deslocada da posição A até a posição B, realizando
um deslocamento d = 5,0 metros. Considere que
o
o
sen(30 ) = 0.5; cos(30 ) = 0.87. O trabalho realizado
pela força aplicada para mover a caixa será de
aproximadamente:

A)
B)
C)
D)
E)

3

0,9 g/cm
3
0,7 g/cm
3
1,5 g/cm
3
0,2 g/cm
3
1,2 g/cm

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: B.
Pelo princípio de Stevin: Patmosférica + óleo · g · hóleo =
Patmosférica + água · g · hágua , onde hóleo = 10 cm e
hágua = (27 - 20) cm = 7 cm. Portanto, óleo = água · ( hágua /
3
3
hóleo) = 1g/cm · ( 7 cm / 10 cm) = 0,7 g/cm .

24. Um balão contendo gás hélio está na temperatura

ambiente (T = 20 C  293K) e na pressão atmosférica
+5
(P = 1,0 atm  10 Pascal). O balão contém 2 mols
deste gás nobre. Assuma que o gás hélio comporta-se
como um gás ideal e que a constante universal dos
gases perfeitos vale: R = 8,31 (J/mol·K). Determine o
volume aproximado ocupado pelo gás no interior do
balão.
o

A)
B)
C)
D)
E)

17,4 Joules
8,7 Joules
4,4 Joules
34,8 Joules
2,2 Joules

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: A.
O trabalho realizado pela força aplicada é dado por: W = F ·
o
o
d · cos (30 ) = 4,0 N · 5,0 m · cos (30 )  17,4 Joules.

A)
B)
C)
D)
E)

3

0,50 m
3
5,00 m
3
2,50 m
3
10,00 m
3
0,05 m

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: E.
Pela equação de Clapeyron: P · V = n · R · T → V = ( n

· R · T ) / P = [ (2 · 8,31 · 293) / 10
3
 0,05 m .

+5

3

] m = 0,049 m

3

25. Uma barra de gelo com massa igual a 5 Kg está a uma

27. Um desfibrilador cardíaco é um aparelho utilizado para

temperatura igual a 0 C. Considere que o calor latente
de fusão do gelo vale LF = 333000 J/Kg. A quantidade
de calor necessária para derreter completamente a
barra de gelo será de aproximadamente:

conter o processo de parada cardíaca (fibrilação) de
um coração após um ataque cardíaco. Esse aparelho
é essencialmente um capacitor que acumula uma
grande quantidade de energia elétrica, através de uma
elevada diferença de potencial (ddp), que é aplicada à
cavidade torácica do paciente. Assumindo que um
desfibrilador típico tenha uma capacitância C = 100
-4
microFarad = 10 Farad, e quando está totalmente
carregado fornece uma ddp igual a 5000 Volts,
determine a energia elétrica armazenada no aparelho.

o

A)
B)
C)
D)
E)

+5

3,33 · 10 Joules
+4
1,50 · 10 Joules
+7
2,50 · 10 Joules
+6
1,67 · 10 Joules
+4
5,00 · 10 Joules

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: D.
A quantidade de calor necessária para derreter
completamente a barra de gelo será dada por: Q = m · L F =
+6
= 5 kg · 333.000 Joules/kg = 1.670.000 Joules = 1,67 · 10
Joules.

A)
B)
C)
D)
E)

1250 Joules
500 Joules
25000 Joules
100 Joules
0,1 Joule

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: A.

26. Um feixe de luz propaga-se inicialmente em uma peça
de vidro com índice de refração nvidro desconhecido. O
feixe incide numa interface entre a peça de vidro e o
ar, conforme a figura abaixo. O ângulo de incidência
o
do feixe na interface vale 1 = 30 em relação à normal
com a interface. O ângulo de refração do feixe vale 2
o
= 48,6 , conforme indica a figura. Considere que o
índice de refração do ar é próximo da unidade (n ar 
o
o
1.0). Considerando que sen(30 ) = 0.5; sen(48,6 ) =
0.75, determine o índice de refração aproximado do
vidro.

A)
B)
C)
D)
E)

1,0
0,5
1.5
2,5
1,3

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: C.
Pela lei de Snell-Descartes: nvidro · sen(1) = nar · sen(2) →
nvidro = sen(2)/sen(1) = 1.50.

A energia elétrica armazenada no desfibrilador será: UE = ½
2
-4
2
· C · V = 0,5 · 10 · (5000) (Joules) = 1250 Joules.

28. Um circuito elétrico é formado por uma bateria ideal
que fornece uma tensão elétrica ou diferença de

potencial (ddp)  = 9 Volts a um conjunto de três
resistores iguais (R = 1000 Ohms) ligados em paralelo,
de acordo com a figura abaixo. Se um amperímetro A
for ligado na saída da bateria, o valor da corrente
elétrica i fornecida ao circuito será:

A)
B)
C)
D)
E)

1,7 Ampères
-2
2,7 x 10 Ampères
2,7 Ampères
0,7 Ampère
+2
1,7 x 10 Ampères

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: B.
De acordo com a lei de Ohm:  = Requivalente · i, onde
Requivalente = 1000/3 é a resistência equivalente do circuito
de resistores em paralelo. Portanto: i =
-2
Volts / (1000/3) = 27 mA = 2,7 x 10 A.



Requivalente = 9

Química
29. Considere os compostos apresentados a seguir e assinale a alternativa correta.

(1)

(2)

(4)

A)
B)
C)
D)
E)

(3)

(5)

Os compostos 1, 2 e 3 apresentam isomeria plana.
Os compostos 1 e 2, quando oxidados, geram cetonas.
As temperaturas de ebulição dos compostos 2 e 3 são muito próximas.
Os compostos 4 e 5 são diastereoisômeros.
A reação de hidrogenação catalítica dos compostos 4 e 5 geram o 4-bromo-heptano, que é quiral.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: A.
a) Verdadeira. Compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas que apresentam fórmulas estruturais diferentes
são denominados de isômeros constitucionais, ou conforme dominação de algumas referências isômeros planos.
Os compostos 1, 2 e 3 apresentam a mesma fórmula molecular, C5H12O, mas as sequências em que os átomos estão ligados
entre si são diferentes. Temos um álcool primário, um álcool secundário e um éter.
b) Falsa. Alcoóis primários quando oxidados geram aldeídos ou ácidos carboxílicos dependendo do agente oxidante utilizado,
enquanto alcoóis secundários geram cetonas.
c) Falsa. Os compostos 2 e 3 apresentam a mesma massa molar, mas as temperaturas de ebulição desses dois compostos
são diferentes devido as interações moleculares. As interações de London (van der Waals) nos dois compostos são
semelhantes já que apresentam o mesmo tipo de átomos e a mesma massa molar. O composto 2 é um álcool e, portanto,
realiza ligações de hidrogênio, enquanto o composto 3 é um éter e não capaz de realizar ligações de hidrogênio. Logo, o
composto 2 apresentará temperatura de ebulição bem maior que a do composto 3.
d) Falsa. Os compostos 4 e 5 apresentam um centro assimétrico (esterocentro) e são imagens especulares um do outro, mas
não superponíveis. Logo, são enantiômeros.
e) Falsa. Os compostos 4 e 5 sofrem reação de hidrogenação catalítica gerando o mesmo produto, o 4-bromo-heptano. No
entanto, o 4-bromo-heptano não é quiral, pois não apresenta centro assimétrico (carbono com quatro grupos diferentes).

30. A reação de oxidação do estireno, descrita pela equação a seguir, gera o ácido benzoico em 80% de rendimento. Qual a
massa de estireno que deverá ser utilizada para preparar 183 g de ácido benzoico?
–1

Dado: massa molar (g mol ): H = 1,0; C = 12,0; e O = 16,0.

ácido benzoico
A)
B)
C)
D)
E)

208 g
156 g
195 g
140,4 g
187,2 g

JUSTIFICATIVA
Reposta correta: C.

Pela estequiometria temos que para cada mol de estireno 1 mol de ácido benzoico seria gerado se a reação fosse de 100%,
como o rendimento da reação é de 80% temos que 0,80 mol de ácido benzóico será obtido.
–1

Massa molar (estireno) = C8H8 = 104 g mol .
–1

Massa molar (ácido benzoico) = C7H6O2= 122 g mol .

número de mols de ácido benzóico 
1 mol de estireno 
x mol de estireno

m
183 g

 1,5 mol
MM 122 g mol 1

0,80 mol de ácido benzóico

 1,5 mol de ácido benzóico

1,5
mol = 1,875 mol
0,8
1,5
massa de estireno  x  MM 
mol  104 g mol 1  1,5  130  195 g
0,8
x mol de estireno 

31. Na eletrólise do cloreto de sódio fundido foi utilizada uma corrente de 10 A por um período de 9.650 s. A partir dos
–1

–1

seguintes dados e equações: Q = i × t; 1 F = 96.500 C mol ; 1 C = A s; massa molar (g mol ): Na = 23,0 e Cl = 35,5,
assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

2 mols de sódio metálico foram produzidos.
1 mol de sódio metálico foi obtido.
1 mol de gás cloro foi produzido.
0,5 mol de elétrons foram transferidos.
2 mols de íons cloreto foram consumidos.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: B.
–

Eletrólise do NaCl fundido: Na (fundido) + Cl (fundido)  Na(l) + ½Cl2(g).
+

As semi-reações:
–

–

Na (fundido) + 1e  Na(l) (redução).
+

–

Cl (fundido)  ½Cl2(g) + 1e (oxidação).

Q  i  t  10 A  9.650 s  96.500 C
A carga obtida corresponde a constante de Faraday, ou seja, 1 mol de elétrons foi transferido.
a) Falsa. Pela estequiometria da reação temos que para cada 2 mols de elétrons transferidos teremos a obtenção de 2 mols de
sódio metálico, logo deveríamos obter 1 mol de sódio metálico.
b) Verdadeira, uma vez que um mol de Na corresponde a uma massa de 23,0 g.
c) Falsa, pois 1 mol de elétrons gera meio mol de gás cloro, Cl 2(g).
d) Falsa, pois o produto da corrente pelo tempo gera uma carga correspondente a 1 mol de elétrons.
e) Falsa, pois pela estequiometria da reação, para cada 1 mol de elétrons transferidos são consumidos 1 mol de íons cloreto,
–

Cl (fundido).

32. Quando átomos X com configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 reagem com átomos Y com configuração 1s2 2s2 2p5 há
formação de cátions e ânions. Qual a valência dos cátions e ânions formados, respectivamente?
A)
B)
C)
D)
E)

Monovalente e monovalente.
Monovalente e bivalente.
Bivalente e monovalente.
Bivalente e bivalente.
Bivalente e trivalente.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: letra C.
2

2

6

2

5

2

2+

X: 1s 2s 2p 3s , para completar o octeto o átomo deve perder dois elétrons gerando o cátion bivalente X , correspondente
2+

ao Ca .
2

–

Y: 1s 2s 2p , para completar o octeto o átomo deve ganhar um elétron gerando o ânion monovalente Y , correspondente ao
–

F.

33. A hidrólise de sais solúveis pode gerar soluções ácidas ou básicas, dependendo dos cátions e ânions que formam o sal.
Considerando os dados tabelados a seguir, avalie o pH de uma solução aquosa de hipoclorito de sódio, de acetato de
sódio e de cloreto de amônio em 298 K e assinale a alternativa correta.
Substância

Fórmula

Constante de equilíbrio
(298 K)

A)
B)
C)
D)
E)

Ácido acético

CH3CO2H

Ka = 1,8 × 10

Ácido hipocloroso

HClO

Ka = 3,1 × 10

Amônia

NH3

Kb = 1,8 × 10

–5
–8
–5

Apenas a solução de cloreto de amônia deverá apresentar pH básico, maior que 7.
Todas as soluções apresentarão pH básico.
As soluções de hipoclorito de sódio e acetato de sódio irão gerar soluções básicas, uma vez que os ânions são
bases conjugadas de ácidos fracos.
A solução de acetato de sódio deverá apresentar pH neutro.
Apenas a solução de hipoclorito de sódio deverá apresentar pH básico.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: C.
As fórmulas do hipoclorito de sódio, acetato de sódio e do cloreto de amônio são respectivamente: NaClO; CH3CO2Na e NH4Cl.
Considera-se a hidrólise de um sal o processo de transferência de próton que ocorre entre a água com pelo menos um dos
íons gerados na dissociação do sal.
Os cátions dos metais do grupo 1 e 2 são ácidos de Lewis tão fracos que os íons hidratados não agem como ácidos. Logo o
+
Na é considerado neutro.
Os cátions que são ácidos conjugados de bases fracas geram soluções ácidas.
Os ânions que são bases conjugadas de ácidos fracos geram soluções básicas.
Os ânions de ácidos fortes, como o cloreto, são bases tão fracas que não afetam o pH da solução.
+
a) Falsa. O íon amônio (NH4 ), cátion, é o acido conjugado da amônia (NH3) que é uma base fraca, logo gera uma solução
ácida (pH menor que 7 em 298 K).
b) Falsa. A solução de cloreto de amônio irá gerar uma solução ácida.
–
c) Verdadeira. O ClO é a base conjugada o do ácido hipocloroso e o CH3CO2 (acetato) é a base conjugada do ácido acético.
Logo, as soluções de hipoclorito de sódio e acetato de sódio irão gerar soluções básicas.
–
d) Falsa. O CH3CO2 (acetato) é a base conjugada do ácido acético, logo gera uma solução básica.
e) Falsa. Além da solução de NaClO a de acetato de sódio também resultará em uma solução básica.

35. A capacidade de enrolar a língua em forma de U,

Biologia
34. As células que formam os organismos vivos
apresentam diferentes níveis de complexidade.
Considerando a célula ilustrada abaixo, o que
apresentam em comum as estruturas apontadas pelas
setas?

mostrada abaixo, é controlada por um gene com dois
alelos. Pessoas com tal característica são
homozigotas dominantes ou heterozigotas, enquanto
as que não apresentam são homozigotas recessivas.
Do ponto de vista evolutivo, considere uma população
de 3900 pessoas em equilíbrio de Hardy-Weinberg,
sendo que 3276 tinham a capacidade de enrolar a
língua. Qual é a frequência do alelo dominante e do
alelo recessivo, respectivamente?

1
2
3

4

Fonte: adaptado de http://www.exploringnature.org

A)
B)
C)
D)
E)

envolvimento com a síntese proteica.
capacidade de autoduplicação.
implicação com síntese de ácidos graxos.
habilidade de processar carboidratos.
delimitação por membrana lipoproteica.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: E
Os componentes celulares citados são:
1.
Mitocôndria;
2.
Reticulo
Endoplasmático
Granuloso; 3. Núcleo celular; 4. Complexo Golgiense.
Todas são organelas delimitadas por membrana
dupla lipoprotéica.

A)
B)
C)
D)
E)

1e0
0,7 e 0,3
0,6 e 0,4
0,5 e 0,5
0,8 e 0,2

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: C
Justificativa: segundo o enunciado, 3276 pessoas
apresentam o fenótipo dominante e, portanto, 624
apresentam o fenótipo recessivo. Assim, 624/3900 =
0,16, sendo esta a frequência do homozigoto
2
recessivo (q ). A frequência do alelo recessivo (q) é
calculada pela raiz quadrada de 0,16; ou seja, 0,4.
Como a soma das frequências dos alelos (q + p) deve
ser igual a 1, se q = 0,4; a frequência do alelo
dominante é “p = 0,6”.

36. Em pessoas albinas, a ausência de pigmentação na

38. As comunidades de seres vivos podem interagir de

pele e nos olhos é provocada por uma mutação “sem
sentido”, levando a uma falha na produção da enzima
tirosinase, que atua na síntese da melanina. É possível
concluir que a enzima:

várias formas em um ecossistema, mas a importância
dessas relações ecológicas varia com o grau de
dependência que as populações possuem entre si.
Sobre este assunto, analise as interações ecológicas
mostradas na figura abaixo.

A)
B)
C)
D)
E)

terá o mesmo número de aminoácidos
encontrados em proteínas normais.
terá a mesma sequência de aminoácidos
encontrada em proteínas normais.
terá o mesmo número de aminoácidos que
proteínas normais, mas sem a mesma sequência.
terá a mesma sequência de proteínas normais,
mas sem função.
terá um número de aminoácidos menor que
proteínas normais.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: E
A mutação sem sentido faz com que a sequência de
aminoácidos seja finalizada antes do tempo. Sendo
assim, a proteína terá número de aminoácidos menor
e, portanto, não produzirá a configuração final
adequada e funcional.

37. As algas e os vegetais se apresentam amplamente

É correto afirmar que:

distribuídos no planeta, sendo responsáveis por
reduzir as concentrações de gás carbônico atmosférico
e fornecer o oxigênio que respiramos. Sobre esses
organismos, considere as proposições abaixo.

A)

1)

B)

2)

3)

Algas multicelulares e briófitas possuem embrião
unicelular, sendo o gametófito haploide mais
desenvolvido que esporófito diploide.
Pteridófitas apresentam xilema e floema, mas
não possuem sementes, flores ou frutos, sendo o
esporófito menos desenvolvido que o gametófito.
Xilema, floema e sementes são encontrados em
gimnospermas e angiospermas, cujos esporófitos
são mais desenvolvidos que os gametófitos.

C)
D)
E)

o homem apresenta relação trófica de
consumidor secundário e relação ecológica de
herbivoria.
a solitária apresenta relação trófica de
consumidor secundário e relação ecológica de
parasitismo.
a galinha apresenta relação trófica de consumidor
primário e relação ecológica de herbivoria.
o porco apresenta relação trófica de consumidor
terciário e relação ecológica de predação.
o milho apresenta relação trófica de produtor e
relação ecológica de inquilinismo.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
2, apenas.
3, apenas.
1, 2 e 3.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: D
1. Falso: o embrião em algas e briófitas é multicelular.
Em geral, algas multicelulares possuem gametófito
e esporófito de tamanhos similares.
2. Falso: Pteridófitas apresentam o esporófito mais
desenvolvido que o gametófito.
3. Verdadeiro: Gimnospermas apresentam xilema,
floema e sementes, mas não possuem flores e
frutos e as Angiospermas apresentam xilema,
floema, sementes flores e frutos.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: C
A) Falso: o homem apresenta uma relação de
predação com a galinha e o porco;
B) Falso: a solitária é um consumidor terciário;]
C) Verdadeiro: a galinha é consumidor primário já
que se alimenta de um herbívoro, sendo esta
uma relação de herbivoria;
D) Falso: os porcos são consumidores primários;
E) Falso: o milho é produtor e as galinhas e os
porcos não o utilizam como moradia
(inquilinismo).

39. Os ciclos biogeoquímicos reciclam os compostos

41. A

sensibilidade aos estímulos mecânicos é
responsável por movimentos no corpo, mudanças no
ritmo respiratório e várias outras atividades do corpo
humano. Considerando a anatomia da pele, ilustrada
na figura abaixo, e processos fisiológicos envolvidos
com estímulos de mecanorrecepção, analise as
proposições a seguir:

químicos necessários ao funcionamento de todos os
organismos vivos. Sobre este assunto, considere as
proposições abaixo.
1)

2)

3)

A utilização de carvão mineral pelo homem libera
CO2 na atmosfera, que é captado da atmosfera
por seres autotróficos e transferido aos animais
herbívoros, seus consumidores primários.
A água absorvida no solo pelas plantas é
utilizada como fonte de moléculas de hidrogênio,
presentes em carboidratos, e de gás oxigênio
liberado na atmosfera como produto da
respiração aeróbia.
A fixação de nitrogênio pelas plantas depende de
processos de nitrificação no solo desenvolvidos
por bactérias que realizam a oxidação da amônia,
produzindo nitrito.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
2, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2 e 3.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: D
Em 2, o gás oxigênio é liberado como produto da
fotossíntese. As demais alternativas estão corretas.

1

2

3

1)

40. Algumas espécies de fungos filamentosos podem

Os pêlos tem origem epidérmica e terminações
nervosas na base dos folículos pilosos (1)
responsáveis pela reação de “arrepio”.
A sensação tátil é produzida através de
corpúsculos distribuídos na epiderme, entre
músculos e articulações (2, 3 e 4).
A sensação de dor resulta de terminações
nervosas livres (5) localizadas sob a epiderme.

provocar micoses, particularmente na pele de seres
humanos e animais. É possível inferir que tais
organismos:

3)

A)

Está(ão) correta(s):

B)
C)
D)
E)

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: E
A) Falso: a parede celular dos fungos é formada por
quitina, que confere resistência, além de
carboidratos e proteínas.
B) Falso: fungos filamentosos são em geral aeróbios
e leveduras são facultativos.
C) Falso: reprodução por brotamento ou gemulação é
característica de fungos unicelulares (leveduras).
D) Falso: fungos filamentosos produzem esporos
sexuais por meiose.
E) Verdadeiro: fungos não realizam fotossíntese e
secretam enzimas que realizam pré-digestão de
nutrientes orgânicos.

5

Fonte: adaptado de www.hhp.uh.edu/clayne/6397/Unit4_files/
image019.jpg

2)

são formados por hifas multicelulares, com
parede celular constituída por celulose.
possuem micélios ramificados e são parasitas
anaeróbios.
são
heterótrofos
que
se
reproduzem
assexuadamente por brotamento ou gemulação.
são conhecidos como “mofos” e produzem
esporos sexuais através mitoses sucessivas.
não possuem pigmentos fotossintetizantes e
secretam enzimas extracelulares.

4

A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
1, 2 e 3.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
2, apenas.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: D
A sensação tátil é produzida por corpúsculos de
Pacine (2) (intensidade profunda, vibração), Rufine
(3) (pressão continua), Meisner (4) (tato e diferencia
dois pontos de pressão), localizados na derme. As
demais alternativas estão corretas.

42. O sistema imunológico é formado por órgãos, células e

43. Considerando o número de notificações de casos da

moléculas que protegem o organismo humano contra
enfermidades. Considerando a importância das células
de defesa contra agentes etiológicos específicos e na
homeostase do corpo humano, identifique os tipos
celulares abaixo e, a seguir, preencha a coluna com
relação às suas respectivas funções.

dengue no Estado de Pernambuco, que aumentou em
relação aos demais estados brasileiros nos quatro
primeiros meses do ano de 2012, leia o trecho extraído
da obra de Mário de Andrade, Macunaíma (1928):

1)

( )

destruição de células
infectadas por vírus.

“Inda tanto nos sobra, por este grandioso país, de
doenças e insectos por cuidar!... ”
Acerca da dengue, é correto afirmar que:
A)

2)

( )

desencadeamento de
processos alérgicos.

B)

C)
3)

( )

eliminação inicial de
infecções bacterianas.

D)

E)
4)

( )

a ingestão e o uso indiscriminado de águas
contaminadas pela população pernambucana
aumenta o número de casos da doença.
a dengue é causada por um protozoário parasita
unicelular, cujos sintomas incluem febre, dores
musculares e diarreia.
o armazenamento de água limpa em recipientes
inapropriados favorece a rápida proliferação do
Aedis aegypti.
o depósito de resíduos orgânicos de alimentos
em lixões a céu aberto aumenta a população do
mosquito transmissor.
o alto nível de poluição atmosférica e o
aquecimento global aceleram o desenvolvimento
do mosquito nos países não tropicais.

combate contra vermes
parasitas.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: C
5)

( )

fagocitose
mortas.

de

células

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

3, 5, 4, 2, 1.
2, 3, 1, 5, 4.
4, 2, 3, 1, 5.
1, 4, 2, 3, 5.
5, 3, 1, 4, 2.

JUSTIFICATIVA:
Resposta correta: E
Linfócitos (5) são identificados pelo grande núcleo
central e ausência de grânulos e são importantes na
defesa contra infecções virais.
Basófilos (3) são identificados com núcleo de forma
irregular e presença de grânulos, sendo importantes
nas alergias.
Neutrófilos (1) são identificados por seu núcleo
trilobado e presença de grânulos, sendo importantes
na fagocitose bacteriana.
Eosinófilos (4) são identificados por seu núcleo
bilobado e presença de grânulos, sendo importantes
contra vermes parasitas.
Monócitos (2) são identificados por seu núcleo em
forma de ferradura e poucos grânulos, importantes na
fagocitose de diferentes tipos de microrganismos e
células mortas.

A dengue é uma doença viral transmitida por fêmeas
do mosquito Aedes aegypti. A proliferação do
mosquito em recipientes sem tampa com água
parada, aumenta sua disseminação na natureza e o
número de casos da doença.

