
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: 

 52 (cinquenta e duas) questões OBJETIVAS: 10 (dez) de LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS), 
10 (dez) de QUÍMICA, 16 (dezesseis) de BIOLOGIA, 08 (oito) de HISTÓRIA e 08 (oito) de GEOGRAFIA. 
Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, como resposta correta, apenas uma alternativa.

04 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e nú
irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

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

06 - Para marcar a folha de respostas, utilize caneta 
modelo (   ). 

A marcação da folha de resposta

07 -  Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá

08 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

09 - 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: 0

Nome:  

Ident idade:  

Assinatura:  
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GRUPO 2: ÁREA SAÚDE 

este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.

52 (cinquenta e duas) questões OBJETIVAS: 10 (dez) de LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS), 
CA, 16 (dezesseis) de BIOLOGIA, 08 (oito) de HISTÓRIA e 08 (oito) de GEOGRAFIA. 

Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, como resposta correta, apenas uma alternativa.

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. 

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

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

A marcação da folha de respostas é definitiva: não se admitem rasuras. 

Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá

não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

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

 

Duração desta prova: 04 horas. 
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CA, 16 (dezesseis) de BIOLOGIA, 08 (oito) de HISTÓRIA e 08 (oito) de GEOGRAFIA. 

Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, como resposta correta, apenas uma alternativa. 
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Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo. 
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Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
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TIPO A 

 



INGLÊS

 
Read TEXT 1 below and answer questions 1
 
TEXT 1 

First gene therapy — 
 

When doctors saw the report on Bill Ludwig’s bone
ordered the test repeated. But the results came back the same: His lethal leukemia had been wiped out by an 
experimental treatment never before used in human
72-year-old retired New Jersey corrections officer, who had battled the disease for a decade. He and his oncologist 
both broke down when she delivered the good news in 2010. “Nobody was hoping for

The pioneering therapy administered to Ludwig and a few other adults at the University of Pennsylvania 
hospital paved the way for clinical trials with children. Six
the first pediatric recipient in 2012. Like Ludwig, she remains cancer
track to become the first gene therapy approved by the Food and Drug Administration. An FDA advisory committee 
will decide Wednesday whether to recommend approva
altered immune cells to fight blood cancers.
end of September. That would open the latest chapter in immunotherapy 
Carl June, who led its development. 

 The CAR T-cell treatment, manufactured by the drug company Novartis, initially would be available only for 
the small number of children and young adults whose leukemia does not respond to 
typically have a grim prognosis, but in the pivotal trial testing the therapy in almost a dozen countries, 83 percent of 
patients went into remission. A year later, two

Yet along with the enthusiasm com
procedure. It involves extracting white blood cells called T cells 
patient’s blood, freezing them and sending them to Novartis’s sprawling m
There, a crippled HIV fragment is used to genetically modify the T cells so they can find and attack the cancer. The 
cells then are refrozen and sent back to be infused into the patient.
multiplies astronomically. 

Novartis has not disclosed the price for its therapy, but analysts are predicting $300,000 to $600,000 for a 
one-time infusion. Brad Loncar, whose investment fund focuses on companies that develop immunotherap
treatments, hopes the cost does not prompt a backlash. “CAR
the envelope and at the cutting edge of science.”

The biggest concerns, however, center on safety. The revved
fighting agent but also a dangerous threat to the patient. Serious side effects abound, raising concerns about broad 
use. “Treating patients safely is the heart of the rollout,” said Stephan Grupp of Children’s Hospital of Philadelphia, 
who as director of the hospital’s cancer immunotherapy program led early pediatric studies as well as Novartis’s 
global trial. “The efficacy takes care of itself, but safety takes a lot of attention.” […]

One of the most common side effects is called cytokine r
flulike symptoms that in some cases can be so dangerous that the patient ends up in intensive care. The other 
major worry is neurotoxicity, which can result in temporary confusion or potentially fatal brain swel
Therapeutics, a biotech firm in Seattle, shut down one of its CAR T
swelling. Novartis has not seen brain swelling in its trials, company officials said.

To try to ensure patient safety, Novartis i
widely and aggressively as possible. The company instead will designate 30 to 35 medical centers to administer 
the treatment. Many of them took part in the clinical trial, and all have gotten 
others. […] 

With FDA approval seeming imminent, the researchers who were so instrumental in the therapy’s 
development and testing are almost giddy. Grupp is especially pleased that the advance will be available first to 
children. “Usually everything is developed first for adults,” he noted recently, “and children are an afterthought.”

 

McGinley, Laurie. 
<https://www.washingtonpost.com/national
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questions 1-6 according to it. 

 

 ‘a true living drug’ — on the cusp of FDA approval

When doctors saw the report on Bill Ludwig’s bone-marrow biopsy, they thought it was a mistake and 
ordered the test repeated. But the results came back the same: His lethal leukemia had been wiped out by an 
experimental treatment never before used in humans.“We were hoping for a little improvement,” remembered the 

old retired New Jersey corrections officer, who had battled the disease for a decade. He and his oncologist 
both broke down when she delivered the good news in 2010. “Nobody was hoping for zero cancer.”

The pioneering therapy administered to Ludwig and a few other adults at the University of Pennsylvania 
hospital paved the way for clinical trials with children. Six-year-old Emily Whitehead, who was near death, became 

ipient in 2012. Like Ludwig, she remains cancer-free. Such results are why the treatment is on 
track to become the first gene therapy approved by the Food and Drug Administration. An FDA advisory committee 
will decide Wednesday whether to recommend approval of the approach, which uses patients’ own genetically 
altered immune cells to fight blood cancers. If the panel gives the nod, the agency probably will follow suit by the 
end of September. That would open the latest chapter in immunotherapy — “a true living drug,” said Penn scientist 

cell treatment, manufactured by the drug company Novartis, initially would be available only for 
the small number of children and young adults whose leukemia does not respond to standard care. Those patients 
typically have a grim prognosis, but in the pivotal trial testing the therapy in almost a dozen countries, 83 percent of 
patients went into remission. A year later, two-thirds remained so. […] 

Yet along with the enthusiasm come pressing questions about safety, cost and the complexity of the 
It involves extracting white blood cells called T cells — the foot soldiers of the immune system 

patient’s blood, freezing them and sending them to Novartis’s sprawling manufacturing plant in Morris Plains, N.J. 
There, a crippled HIV fragment is used to genetically modify the T cells so they can find and attack the cancer. The 
cells then are refrozen and sent back to be infused into the patient. Once inside the person’s bo

Novartis has not disclosed the price for its therapy, but analysts are predicting $300,000 to $600,000 for a 
time infusion. Brad Loncar, whose investment fund focuses on companies that develop immunotherap

treatments, hopes the cost does not prompt a backlash. “CAR-T is not the EpiPen,” he said. “This is truly pushing 
the envelope and at the cutting edge of science.” 

The biggest concerns, however, center on safety. The revved-up immune system becomes a 
fighting agent but also a dangerous threat to the patient. Serious side effects abound, raising concerns about broad 
use. “Treating patients safely is the heart of the rollout,” said Stephan Grupp of Children’s Hospital of Philadelphia, 

s director of the hospital’s cancer immunotherapy program led early pediatric studies as well as Novartis’s 
global trial. “The efficacy takes care of itself, but safety takes a lot of attention.” […] 

One of the most common side effects is called cytokine release syndrome, which causes high fever and 
flulike symptoms that in some cases can be so dangerous that the patient ends up in intensive care. The other 
major worry is neurotoxicity, which can result in temporary confusion or potentially fatal brain swel
Therapeutics, a biotech firm in Seattle, shut down one of its CAR T-cell programs after five patients died of brain 
swelling. Novartis has not seen brain swelling in its trials, company officials said. 

To try to ensure patient safety, Novartis is not planning a typical product rollout, with a drug pushed as 
widely and aggressively as possible. The company instead will designate 30 to 35 medical centers to administer 
the treatment. Many of them took part in the clinical trial, and all have gotten extensive training by Grupp and 

With FDA approval seeming imminent, the researchers who were so instrumental in the therapy’s 
development and testing are almost giddy. Grupp is especially pleased that the advance will be available first to 

dren. “Usually everything is developed first for adults,” he noted recently, “and children are an afterthought.”

McGinley, Laurie. First gene therapy — ‘a true living drug’ — on the cusp of FDA approval
https://www.washingtonpost.com/national/health-science>. Acesso em: 22 set. 2017.Texto adaptado.
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Once inside the person’s body, the T-cell army 

Novartis has not disclosed the price for its therapy, but analysts are predicting $300,000 to $600,000 for a 
time infusion. Brad Loncar, whose investment fund focuses on companies that develop immunotherapy 

T is not the EpiPen,” he said. “This is truly pushing 

up immune system becomes a potent cancer-
fighting agent but also a dangerous threat to the patient. Serious side effects abound, raising concerns about broad 
use. “Treating patients safely is the heart of the rollout,” said Stephan Grupp of Children’s Hospital of Philadelphia, 

s director of the hospital’s cancer immunotherapy program led early pediatric studies as well as Novartis’s 
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With FDA approval seeming imminent, the researchers who were so instrumental in the therapy’s 
development and testing are almost giddy. Grupp is especially pleased that the advance will be available first to 

dren. “Usually everything is developed first for adults,” he noted recently, “and children are an afterthought.” 

on the cusp of FDA approval. Disponível em: 
>. Acesso em: 22 set. 2017.Texto adaptado. 



01. Laurie McGinley covers health and medicine for The Washington Post. On July 11
th
, 2017, she delivered the above 

breaking news story about 

A) blood cancer patients who went into remission despite their bad prognosis. 
B) an experimental immunotherapy that is on the verge of approval by the FDA. 
C) a clinical trial testing immunotherapy at the University of Pennsylvania hospital. 
D) the latest drug marketing approval by the United States Food and Drug Administration. 
E) a six-year-old girl who remains cancer-free five years after receiving the CAR T-cell therapy. 

02. In: “If the panel gives the nod, the agency probably will follow suit by the end of September” (paragraph 2), the expression 
“the panel” refers to the 

A) first gene therapy. 
B) results of the treatment. 
C) FDA advisory committee. 
D) genetically altered immune cells. 
E) patients at the University of Pennsylvania hospital. 

03. Scientist Carl June refers to the CAR T-cell therapy as “a true living drug” (paragraph 2) mainly because it 

A) is infused directly into the patient’s body. 
B) opens the latest chapter in immunotherapy. 
C) is manufactured individually for each patient. 
D) has paved the way for pivotal trials with children. 
E) uses patient’s own modified T-cells to attack the cancer. 

04. Regarding the CAR T-cell procedure, it is correct to say that  

A) once the T-cells had been genetically altered, they are multiplied in a lab. 
B) a whole HIV is used in the process to alter a sample of the patient’s immune cells. 
C) it is necessary to chill the modified T-cells before dripping them back into the patient. 
D) the patient’s frozen T-cells are the raw materials to be manufactured by Novartis. 
E) a special type of white blood cells is removed from the foot of the patient as a first step. 

05. Even though the clinical trials have been stunningly successful, the therapy can also lead to severe and potentially fatal 
reactions. However, Novartis denies the occurrence of 

A) common side effects. 
B) cytokine release syndrome. 
C) brain swelling. 
D) autoimmune illnesses. 
E) attacks to healthy tissue. 

06. When it comes to developing and testing new therapies, the fact that CAR T-cell therapy will be accessible first to children 
is something quite 

A) logical. 
B) obvious. 
C) ordinary. 
D) orthodox. 
E) remarkable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Read TEXT 2 below and answer questions 7-10 according to it. 
 
TEXT 2 
 

 
How to Prevent Deadly Infection in Babies? Good Bacteria 

 
It may be possible, scientists say, to save many thousands of newborns in poor countries by giving them a 

simple probiotic — a strain of bacteria originally scooped out of the diaper of a healthy baby. A large clinical trial in 
rural India has found that babies fed a special strain of Lactobacillus bacteria for just one week were 40 percent 
less likely to develop sepsis, a life-threatening bloodstream infection. Sepsis kills 600,000 newborns a year, many 
of them in India and neighboring countries.  

The treatment was so successful that an oversight panel stopped the trial early because it would have been 
unethical to keep giving a placebo to half the babies in the study. Moreover, the babies fed the probiotic — which 
costs only $1 — also had fewer pneumonias, fewer bouts of diarrhea, fewer ear infections and even fewer 
infections of the umbilical cord stump. The results, researchers said, suggest that carefully chosen probiotics could 
also help prevent stunting, which afflicts 160 million of the world’s children. The condition is caused by chronic 
malnutrition and diarrhea, and persists even when children get enough food. Experts believe they lack the bacteria 
needed to absorb nutrients. 

The study “is an absolute game-changer,” said Dr. Tobias R. Kollmann, a pediatric immunologist at the 
University of British Columbia who was not involved in the research. “There’s nothing we have like this in our 
armamentarium to prevent infections in newborns. Also, there’s how cheap it is, its ease of use — it’s oral — and 
its independence of pharmaceutical companies and their patent issues.” 

Generally, probiotic supplements are intended to colonize the gut with beneficial bacteria to prevent harmful 
strains from gaining hold. Scientists are unsure how the test formulation works, but they believe it may strengthen 
the gut wall to prevent leaking of harmful bacteria into the blood and also activate immune cells in the lymphoid 
tissues lining the gut, which migrate to distant organs to attack infections there. 

The journal Nature published the study last week; an accompanying commentary by Daniel J. Tancredi, a 
health statistician at the University of California, Davis, called the results “astonishing.” The study’s lead author, 
however, cautioned that he did not consider all probiotics beneficial, or even safe. Mixtures like those sold in 
health-food stores “are completely nonsense,” said the author, Dr. Pinaki Panigrahi, a pediatrician at the University 
of Nebraska Medical Center’s Child Health Research Institute. 

Probiotics must be as exactly matched to the illness for which they are prescribed as antibiotics are, Dr. 
Panigrahi said. Taking an inappropriate probiotic would be like taking cold medicine for tuberculosis, he said, just 
because both affect the respiratory tract: “If you mix three or four or five, that’s your funeral.” Giving the wrong 
bacteria to a sick baby could be deadly, so his team spent over a decade testing 280 different strains, looking for 
one that clung to the gut, never entered the bloodstream and could outgrow harmful bacteria. 

 
Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/08/21/health/how-to-prevent-deadly-infection-in-babies-good-

bacteria.html?rref=collection%2Fcolumn%2FGlobal%20Health&action=click&contentCollection=Health&module=Collection&region=Marginalia&
src=me&version=column&pgtype=article>. Acesso em 30/09/2017. Texto adaptado. 

 

 

 

07. The news article above aims to discuss 

A) the death of thousands of newborns in rural India with sepsis. 
B) the results of a current research in the field of sepsis prevention.   
C) a new product currently launched in India by a pharmaceutical company. 
D) the means of sepsis prevention currently available in developing countries. 
E) sepsis – a life-threatening condition which causes severe infection in children. 

08. The clinical trial in rural India was prematurely interrupted 

A) because of ethical dilemmas surrounding the use of placebo to feed half of the babies.  
B) due to the cost of the treatment and its patent issues.  
C) as scientists were unsure how the test formulation worked.  
D) for half the babies had not responded so well to the “good bacteria” treatment.  
E) because the rate of stunting among the babies reduced by 40% in one week.  



09. In saying: “Probiotics must be as exactly matched to the illness for which they are prescribed as antibiotics” (paragraph 6), 
Dr. Panigrahi means that they 

A) don’t need to be as adequately prescribed as antibiotics are.  
B) might be prescribed according to the specific illness as antibiotics are prescribed.  
C) could be prescribed exactly in the same way as antibiotics: to treat the specific illness.  
D) have to be adequately prescribed just like antibiotics are prescribed.  

E) can be prescribed to treat the specific symptom or disease just as antibiotics are prescribed. 
 

10. Research findings suggest that  

A) babies fed a certain strain of probiotic bacteria are more likely to develop blood infections. 
B) probiotic mixtures such as those sold in health-food stores are an equally effective treatment and would be easily 

available to most people. 
C) sepsis in early infancy results in 600.000 annual deaths in India and neighboring countries. 
D) a special strain of Lactobacillus bacteria increases the leaking of harmful bacteria into the blood. 
E) a large proportion of neonatal sepsis in poor countries could be effectively prevented using carefully chosen 

probiotics. 
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11. A tabela periódica dispõe os elementos químicos de 
forma sistemática e ordenada por seus números 
atômicos. Esse ordenamento mostra tendências 
periódicas, tais como reatividades similares na mesma 
família. A respeito da classificação periódica dos 
elementos, assinale a alternativa incorreta

A) Os halogênios são elementos que possuem 7 
elétrons na camada de valência. 

B) Um gás nobre possui raio atômico menor que um 
calcogênio do mesmo período. 

C) Um elemento cuja distribuição eletrônica termina 
em subnível d é um elemento de transição.

D) Entre os elementos do mesmo período, quanto 
maior o número atômico maior o caráter metálico.

E) Entre os elementos da mesma família, quanto 
maior o número atômico menor a 
eletronegatividade. 

12. A corrosão dos metais é um processo natural em q
o metal é deteriorado por meio de reações redox. 
Essas reações envolvem, principalmente, o oxigênio 
do ar. No caso do ferro, a corrosão é denominada 
enferrujamento e pode ser representada pela equação 
química não balanceada: 

Fe(s) + O2(g) Fe2O3(
 
Para estudar a corrosão, um químico refez essa 
reação num reator. Calcule a massa aproximada de 
ferro que reagiu com 8,2 L de gás oxigênio a 27
1,5 atm. Dado: Fe = 56 g/mol. 

A) 28,00g 
B) 37,33g 
C) 56,12g 
D) 74,66g 
E) 93,25g 

13. Para impedir ou pelo menos diminuir 
causados pela corrosão, existem vários métodos de 
proteção e um dos mais eficientes é a galvanização, 
um processo em que se reveste uma peça de ferro ou 
de aço com zinco metálico. Qual é a corrente 
requerida para depositar, por galvanização, 6
de zinco em 2,0 minutos, a partir de uma solução 
aquosa de cloreto de zinco (ZnCl2)? Dados: Zn = 65,4 
g/mol; constante de Faraday = 96500 C/mol.

A) 0,16 A 
B) 0,21 A 
C) 0,27 A 
D) 0,32 A 
E) 0,38 A 

A tabela periódica dispõe os elementos químicos de 
forma sistemática e ordenada por seus números 
atômicos. Esse ordenamento mostra tendências 
periódicas, tais como reatividades similares na mesma 
família. A respeito da classificação periódica dos 

incorreta. 

Os halogênios são elementos que possuem 7 

Um gás nobre possui raio atômico menor que um 

Um elemento cuja distribuição eletrônica termina 
mento de transição. 

do mesmo período, quanto 
maior o número atômico maior o caráter metálico. 
Entre os elementos da mesma família, quanto 
maior o número atômico menor a 

A corrosão dos metais é um processo natural em que 
o metal é deteriorado por meio de reações redox. 
Essas reações envolvem, principalmente, o oxigênio 
do ar. No caso do ferro, a corrosão é denominada 
enferrujamento e pode ser representada pela equação 

(s)  

Para estudar a corrosão, um químico refez essa 
reação num reator. Calcule a massa aproximada de 
ferro que reagiu com 8,2 L de gás oxigênio a 27

o
C e 

Para impedir ou pelo menos diminuir os prejuízos 
causados pela corrosão, existem vários métodos de 
proteção e um dos mais eficientes é a galvanização, 
um processo em que se reveste uma peça de ferro ou 
de aço com zinco metálico. Qual é a corrente 
requerida para depositar, por galvanização, 6,54 mg 

a partir de uma solução 
)? Dados: Zn = 65,4 

g/mol; constante de Faraday = 96500 C/mol. 

14. Após um grave acidente de trânsito, um caminhão 
tombou, espalhando uma grande massa de soda 
cáustica. Como estava chovendo, a soda cáustica 
solubilizou e penetrou no solo, contaminando a água 
de uma cisterna que abastecia um hospital. 
Considerando a situação relatada, assinale a 
alternativa correta. 

A) Como é praticamente in
quantidade mínima de soda cáustica penetrou no 
solo. 

B) Como é um sólido volátil, grande parte da soda 
cáustica se dissipou pelo ar.

C) A água da cisterna teve seu pH diminuído após a 
contaminação com a soda cáustica.

D) Ao pingar o indicador fenolftaleína numa amostra 
da água da cisterna, observou

E) Após a contaminação, a água da cisterna se 
tornou imprópria para consumo devido à elevada 
acidez. 

15. Considere a curva de solubilidade do cloreto de 
amônio em água: 

Solubilidade

(g NH4Cl/100g H2O)

0 30

30

60

90

 
 
Um técnico de laboratório preparou uma solução 
saturada deste sal a 60

o
C e removeu todo o corpo de 

fundo. Após resfriamento, a temperatura chegou em 

30
o
C. O técnico filtrou o NH

precipitado e verificou que sua massa era igual
Qual foi o volume aproximado de água utilizada no 
preparo da solução? 

A) 400 mL 
B) 350 mL 
C) 250 mL 
D) 200 mL 
E) 150 mL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após um grave acidente de trânsito, um caminhão 
uma grande massa de soda 

cáustica. Como estava chovendo, a soda cáustica 
solubilizou e penetrou no solo, contaminando a água 
de uma cisterna que abastecia um hospital. 
Considerando a situação relatada, assinale a 

Como é praticamente insolúvel, apenas uma 
quantidade mínima de soda cáustica penetrou no 

Como é um sólido volátil, grande parte da soda 
cáustica se dissipou pelo ar. 
A água da cisterna teve seu pH diminuído após a 
contaminação com a soda cáustica. 

nolftaleína numa amostra 
da água da cisterna, observou-se a cor rosa. 
Após a contaminação, a água da cisterna se 
tornou imprópria para consumo devido à elevada 

Considere a curva de solubilidade do cloreto de 

Temperatura

(oC)

60 90

Um técnico de laboratório preparou uma solução 
C e removeu todo o corpo de 

fundo. Após resfriamento, a temperatura chegou em 

C. O técnico filtrou o NH4Cl sólido que havia 
precipitado e verificou que sua massa era igual a 60g. 
Qual foi o volume aproximado de água utilizada no 



16. A radioterapia é um tratamento oncológico que utiliza uma radiação ionizante no tratamento de tumores malignos. Uma 
fonte de radiação ionizante frequente é o cobalto-60 cujo decaimento emite partículas β e radiação . Como o cobalto-60 é 
um radioisótopo que não existe na natureza, ele precisa ser obtido artificialmente em reatores nucleares a partir do isótopo 
estável cobalto-59. As equações abaixo representam a síntese do cobalto-60 e o seu decaimento radioativo: 

 
 

 Considerando esse contexto, é correto afirmar que: 

A) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico igual a 26. 
B) x é uma partícula β e o Ni tem número atômico igual a 28. 
C) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico igual a 28. 
D) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 26. 
E) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 28. 

17. Para que as pessoas tenham pleno conforto respiratório e térmico, existe uma faixa de umidade relativa do ar que é 
considerada ideal. Esta faixa compreende valores de 40% a 60%. Acima desta faixa, o excesso de umidade traz 
desconforto térmico, e abaixo, o ar seco pode causar ressecamento e sangramentos devido à perda de líquido das 
mucosas das vias aéreas. Sabendo que a pressão máxima de vapor da água é 0,036 atm a 27

o
C, calcule a massa de 

vapor de água presente no ar de uma sala cuja área é 32,8m
2
 e cujo pé direito é 2,5m, num dia em que a umidade relativa 

do ar é 50%. Dados: H = 1g/mol; O = 16 g/mol. 

A) 0,74 kg 
B) 0,97 kg 
C) 1,08 kg 
D) 1,29 kg 
E) 1,41 kg 

18. A aplicação de compostos nitrogenados em química orgânica sintética é muito diversificada e envolve a preparação de 
medicamentos, corantes, explosivos e vitaminas. Observe os compostos abaixo. 
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Sobre esses compostos, assinale a afirmativa incorreta. 

A) O TNT é um nitro-composto. 
B) A porção nitrogenada da fluoxetina é uma amina secundária. 
C) O TNT tem maior caráter básico que a anfetamina. 
D) O índigo possui anéis heteroaromáticos em sua estrutura.  
E) A porção nitrogenada do paracetamol é uma amida.  



19. Todos os pares de estruturas abaixo representam o 
mesmo composto, EXCETO: 

 
 
 

20. Álcoois são substratos muito comuns em síntese 
orgânica e a oxidação desses compostos é utilizada 
com frequência. Abaixo temos a representação 
esquemática da oxidação do 2-pentanol: 

 

 
 

Assinale a alternativa que indica corretamente a estrutura 
do produto formado. 
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CÁLCULOS 



BIOLOGIA

 

21. O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável pelo controle das funções celulares e é 
constituído pelo envelope nuclear, nucleoplasma, cromatina e pelo nucléolo. Acerca do núcleo e de seus componentes, 
assinale a afirmativa correta. 

A) O envelope nuclear é contínuo e separa o material nuclear do citoplasma. 
B) A cromatina é formada por DNA associado a proteínas histonas. 
C) Durante a divisão celular, é possível observar os cromossomos meióticos no leptóteno. 
D) A síntese do RNA mensageiro ocorre nas regiões organizadoras do nucléolo. 
E) A eucromatina corresponde às regiões menos coradas da cromatina, pois os genes estão inativos. 

22. Os genes presentes na molécula de DNA têm a função de comandar e coordenar todo o funcionamento celular
responsáveis pelas características hereditárias. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

A) Os genes são transcritos em moléculas de RNA. 
B) O RNAm leva a informação do gene para o citoplasma, onde ela é traduzida em moléculas de glicídios.
C) Todos os tipos de RNA são produtos da tradução gênica. 
D) O DNA é representado por uma dupla hélice e formado por várias proteínas. 
E) Timina e guanina são bases nitrogenadas púricas. 

23. Os vírus sobrevivem no interior de células hospedeiras, causando danos à 
modos de transmissão. Identifique o modo como cada virose é transmitida, numerando a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

1) Rubéola (    ) Contato sexual e transfusão de sangue.
2) AIDS (    ) Contato direto com pessoas con
3) Raiva (    ) Picada do mosquito 
4) Hepatite (    ) Mordida de animal infectado.
5) Dengue (    ) Ingestão de água ou alimentos contaminados, contato sexual e transfusão de sangue.

 

       A sequência correta, de cima para baixo, é:
 

A) 2, 1, 5, 3 e 4. 
B) 2, 3, 5, 1 e 4. 
C) 4, 2, 1, 5 e 3. 
D) 4, 5, 3, 2 e 1. 
E) 5, 3, 4, 1 e 2. 

24. A evolução, em geral, é um processo lento e gradual. Assim, a origem de novas espécies pode ser explicada quando uma 
determinada população sofre alterações bruscas, tornando o território inadequado. Acerca do processo evolutivo das 
espécies, assinale a alternativa correta. 

A) Quando as barreiras geográficas são pequenas e as áreas de sobrevivência são grandes, essas áreas r
nome de refúgio.  

B) Quando o isolamento geográfico impede o cruzamento entre os indivíduos de duas populações, as espécies não são 
consideradas distintas.  

C) As barreiras geográficas podem promover mecanismos de isolamento reprodutivo. 
D) Barreiras ecológicas não promovem especiação.
E) Os mecanismos de isolamento reprodutivo pré

 

25. A reprodução sexuada garante a perpetuação e a variabilidade genética da espécie. Assim, na fecundação observa
fusão dos núcleos haploides do óvulo e do espermatozoide que culmina para o desenvolvimento embrionário. Acerca da 
reprodução sexuada, assinale a alternativa correta.

A) A célula resultante da fusão dos núcleos diploides do óvulo e do espermatozoide é denominada zigoto. 
B) A fecundação na espécie humana ocorre no útero. 
C) A fase inicial do desenvolvimento embrionário humano é chamada de blástula.
D) A implantação do embrião na parede do útero chama
E) A fusão dos núcleos haploides do óvulo e do espermatozoide é denominada anfimixia
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O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável pelo controle das funções celulares e é 
constituído pelo envelope nuclear, nucleoplasma, cromatina e pelo nucléolo. Acerca do núcleo e de seus componentes, 

O envelope nuclear é contínuo e separa o material nuclear do citoplasma.  
A cromatina é formada por DNA associado a proteínas histonas.  
Durante a divisão celular, é possível observar os cromossomos meióticos no leptóteno.  
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Os genes são transcritos em moléculas de RNA.  
O RNAm leva a informação do gene para o citoplasma, onde ela é traduzida em moléculas de glicídios.

dos os tipos de RNA são produtos da tradução gênica.  
O DNA é representado por uma dupla hélice e formado por várias proteínas.  
Timina e guanina são bases nitrogenadas púricas.  

Os vírus sobrevivem no interior de células hospedeiras, causando danos à saúde humana, e apresentam diferentes 
modos de transmissão. Identifique o modo como cada virose é transmitida, numerando a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

Contato sexual e transfusão de sangue. 
Contato direto com pessoas contaminadas ou contato com gotículas de saliva.
Picada do mosquito Aedes aegypti. 
Mordida de animal infectado. 
Ingestão de água ou alimentos contaminados, contato sexual e transfusão de sangue.
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spécie humana ocorre no útero.  

A fase inicial do desenvolvimento embrionário humano é chamada de blástula. 
A implantação do embrião na parede do útero chama-se gastrulação.  
A fusão dos núcleos haploides do óvulo e do espermatozoide é denominada anfimixia.  

 

 

O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável pelo controle das funções celulares e é 
constituído pelo envelope nuclear, nucleoplasma, cromatina e pelo nucléolo. Acerca do núcleo e de seus componentes, 
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Os genes presentes na molécula de DNA têm a função de comandar e coordenar todo o funcionamento celular, e são 
 

O RNAm leva a informação do gene para o citoplasma, onde ela é traduzida em moléculas de glicídios. 

saúde humana, e apresentam diferentes 
modos de transmissão. Identifique o modo como cada virose é transmitida, numerando a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

taminadas ou contato com gotículas de saliva. 

Ingestão de água ou alimentos contaminados, contato sexual e transfusão de sangue. 

A evolução, em geral, é um processo lento e gradual. Assim, a origem de novas espécies pode ser explicada quando uma 
determinada população sofre alterações bruscas, tornando o território inadequado. Acerca do processo evolutivo das 

Quando as barreiras geográficas são pequenas e as áreas de sobrevivência são grandes, essas áreas recebem o 

Quando o isolamento geográfico impede o cruzamento entre os indivíduos de duas populações, as espécies não são 

A reprodução sexuada garante a perpetuação e a variabilidade genética da espécie. Assim, na fecundação observa-se a 
óvulo e do espermatozoide que culmina para o desenvolvimento embrionário. Acerca da 

A célula resultante da fusão dos núcleos diploides do óvulo e do espermatozoide é denominada zigoto.  



26. A segunda Lei de Mendel envolve a herança de dois, três ou mais caracteres genéticos ao mesmo tempo. No esquema 
abaixo, temos um exemplo de di-hibridismo.   

 
 

Disponível em: <https://thinkbio.files.wordpress.com/2012/02/f22-19.jpg> Acesso em: 16 out. 2017. (Adaptado). 

 
Considerando os dados acima, analise as afirmações a seguir. 

1) A proporção fenotípica na geração F2 é 9:16 amarela-lisa.  
2) A proporção genotípica na geração F2 é de 1 (um) indivíduo vvrr.  
3) A proporção fenotípica na geração F2  de amarela-rugosa e verde-lisa é diferente.  
4) A proporção genotípica na geração F2 é de 9 (nove) indivíduos V-R-.  
5) A proporção genotípica na geração F2 é de 6 (seis) indivíduos V-rr.  

 

       Estão corretas, apenas: 
 

A) 1 e 3. 
B) 2, 3 e 5. 
C) 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 1, 2 e 4. 

 



27. A visão em cores depende de pigmentos (proteínas) presentes em células especiais da retina – os cones – que possuem 
sensibilidade à luz. Sabendo do mecanismo de herança ligado ao sexo, analise as afirmativas abaixo quanto aos 
possíveis genótipos e fenótipos para daltonismo, e assinale a alternativa correta.  

A) X
D
X

D
 se refere a mulher daltônica. 

B) X
D
X

d
 se refere a mulher de visão normal, portadora do gene para o daltonismo. 

C) XdXd se refere a mulher de visão normal, portadora do gene para o daltonismo. 
D) X

D
Y se refere a homem de visão normal, portador do gene para o daltonismo. 

E) X
d
Y se refere a homem de visão normal. 

28. A classificação moderna dos seres vivos teve início com o sueco Karl Von Linné (1707-1778). Lineu, como conhecido em 
português, propôs em seu livro Systema Naturae, um sistema de classificação dos seres vivos que é empregado, com 
algumas modificações, até hoje. Com base neste sistema e no diagrama abaixo, assinale a alternativa cujas categorias 
taxonômicas propostas por Lineu estão organizadas hierarquicamente.  

A) Classe, Filo, Ordem, Família, Gênero. 
B) Filo, Classe, Família, Ordem, Gênero. 
C) Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero. 
D) Gênero, Família, Ordem, Classe, Filo. 
E) Classe, Filo, Ordem, Gênero, Família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Considerando a cadeia alimentar proposta no esquema abaixo, identifique os indivíduos que podem ser considerados 
consumidores primários, secundários e terciários, respectivamente. 

 
Disponível em: <http://www.exerciciosweb.com.br/ecologia/cadeia-alimentar-exercicios-gabarito/> Acesso em: 16 out. 2017. (Adaptado). 

 
         Podem ser considerados consumidores primários, secundários e terciários, respectivamente: 
 

A) preá, louva-a-deus e sabiá. 
B) sabiá, louva-a-deus e preá. 
C) louva-a-deus, rã e jararaca-do-banhado. 
D) aranha, grilo e gavião. 
E) aranha, rã e jararaca-do-banhado. 

Reino 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

Espécie 



30. Entre os organismos eucarióticos, os fungos apresentam algumas características gerais, próprias, que os diferenciam de 
outros organismos. Em relação a algumas características gerais dos fungos, é correto afirmar que: 

A) a principal substância de reserva dos fungos é o amido.  
B) as leveduras são fungos multicelulares que não apresentam parede celular. 
C) como hábito de vida, os fungos, por se alimentarem por absorção, são seres que vivem apenas como sapróbios e 

parasitas. 
D) os fungos filamentosos apresentam micélio, que é o conjunto de hifas.  
E) em condições favoráveis, os fungos se reproduzem originando esporos em esporóforos. Essa reprodução se dá 

apenas de modo assexuado para que haja variabilidade genética. 

31. Considerando o quadro abaixo, assinale a alternativa cujos agentes etiológicos e grupos taxonômicos estão em 
desacordo com a respectiva doença. 

 Doença Agente etiológico Grupo taxonômico 

A) Malária  Espécies de Plasmodium Protista 

B) Sífilis Treponema pallidum Protista 

C) Meningite epidêmica Neisseria meningitidis Procarionte, Domínio Bacteria 

D) Coqueluche Bordetella pertussis Procarionte, Domínio Bacteria 

E) Hanseníase Mycobacterium leprae Procarionte, Domínio Bacteria 

32. Quanto às relações entre seres vivos, analise o quadro abaixo e assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo 
de interação correspondente a cada organismo. 

 Abelhas Líquens Corais 
A) Colônia Sociedade Mutualismo 
B) Sociedade Mutualismo Colônia 
C) Sociedade Sociedade Colônia 
D) Colônia Colônia Mutualismo 
E) Colônia Mutualismo Sociedade 

33. O nitrogênio (N2) é um gás presente na atmosfera que, porém, não é utilizado de forma direta pela maior parte dos seres 
vivos. Para ser aproveitado pela maioria dos organismos, esse gás depende da sua fixação, sendo a biofixação o 
processo mais importante. Acerca do nitrogênio e dos processos para sua fixação, analise as afirmativas a seguir.  

1) Rhizobium, bactérias fixadoras de nitrogênio, transformam o N2 atmosférico em íons amônio. 
2) Nitrobacter transformam o íon amônio em nitrato.  
3) Nitrossomonas transformam íons de amônio em nitrito. 
4) Nitrobacter transforma o íon nitrito em nitrato. 

 

        Estão corretas apenas: 

A) 1, 2 e 4. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2 e 3. 

34. Nas angiospermas, os tecidos derivados dos meristemas primários são denominados tecidos primários. Em relação a 
esses tecidos, marque a alternativa incorreta. 

A) A epiderme é geralmente uniestratificada, formada por células justapostas, achatadas, aclorofiladas e com grande 
vacúolo. 

B) Os parênquimas são formados por células vivas, com parede celular delgada, e desempenham várias funções, como 
preenchimento de espaço, assimilação e reserva. 

C) O colênquima é formado por células vivas, geralmente alongadas e com paredes espessadas de forma desigual, e é 
considerado um tecido de sustentação da planta. 

D) O esclerênquima é um tecido de sustentação da planta formado por células vivas, com parede celular espessada 
principalmente pelo depósito de lignina. 

E) O xilema é responsável pelo transporte da seiva bruta (água e sais minerais) e o floema é um tecido condutor de 
seiva elaborada (rica em substâncias orgânicas derivadas da fotossíntese). 

 
 
 
 



35. A estrutura de locomoção é um dos critérios utilizados para classificar os protistas. Com base nesse critério, é correto 
afirmar que o Paramecium é um 

A) flagelado. 
B) foraminífero. 
C) heliozoário. 
D) ciliado. 
E) radiolário. 

36. A regulação da função renal está ligada basicamente à regulação da quantidade de líquidos do corpo. Assinale a 
alternativa que cita o principal agente fisiológico regulador do equilíbrio hídrico e o local onde é produzido. 

A) O hormônio cortisol, produzido pelas glândulas suprarenais. 
B) A vasopressina, produzida pelas glândulas suprarenais. 
C) O hormônio renina, produzido pela glândula adrenal. 
D) A aldosterona, produzida pelo hipotálamo. 
E) O hormônio antidiurético (ADH), produzido pelo hipotálamo. 

  



HISTÓRIA

 

37. O Renascimento modificou a vida dos europeus, derrubou mitos e mostrou a construção de novas formas de arte e de 
política. As reflexões de Copérnico contribuíram para:

A) a crise do catolicismo e da nobreza feudal na
B) as mudanças na forma de pensar o mundo e a natureza
C) o aumento da liberdade social e o fim do corporativismo.
D) a importância de uma literatura que busca apenas a crítica política.
E) o fim do romantismo com a aceitação das guerras entre nobres.

38. A burguesia conseguiu aumentar suas riquezas com a Expansão Marítima Europeia e as mudanças na economia. Houve 
também intensas trocas culturais e rivalidades entre as nações. 

A) o feudalismo entrou em crise rapidamente 
B) as mudanças na economia se aprofundaram com a extinção da escravidão em todas as nações do mundo.
C) a religião católica defendeu a ética burguesa e não se colocou contra a exploração dos países colonizados.
D) a sociedade modificou hábitos, se afastou do cristianismo e adotou o fim do mercantilismo.
E) as cidades viveram momentos de crescimento do comércio com acumulação de lucros.

 
 

39. O stalinismo seguiu certos princípios do marxismo, mas adotou políticas repressivas que inibiu a exis
sociedade sem censura. O período de Stalin na URSS:

A) expandiu a economia de maneira acelerada, 
B) consagrou as disputas entre anarquistas e socialistas e se afastou radicalm
C) fez acordos militares com países asiáticos para implantar o socialismo na China e no Japão.
D) centralizou as medidas do governo e não poupou os adversários do regime, com emprego de medidas violentas.
E) modernizou a sociedade com adoção de planos de industrialização e contato estreito com a Ásia e a Europa.

40. A sociedade norte-americana vive impasses e ameaças de lutas sociais 
sofrem com: 

A) a agressividade bélica constante dos países asiáticos
B) a ineficácia, exclusiva dos projetos políticos 
C) a ocorrência de lutas contra o terrorismo e as intrigas com Israel.
D) as relações sempre tensas com Cuba e as disputas comerciais com a 
E) os limites para maior expansão do capitalismo e a concorrência da China.

HISTÓRIA 
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a religião católica defendeu a ética burguesa e não se colocou contra a exploração dos países colonizados. 

 

O stalinismo seguiu certos princípios do marxismo, mas adotou políticas repressivas que inibiu a existência de uma 

sem pressão política, incentivado por reformas na distribuição do poder. 
ente do nazismo de Hitler. 

centralizou as medidas do governo e não poupou os adversários do regime, com emprego de medidas violentas. 
ção de planos de industrialização e contato estreito com a Ásia e a Europa. 

. Além disso, os Estados Unidos 

 



41. A ocupação do Brasil trouxe riquezas para Portugal, embora tenha provocado grandes mudanças na sua organização 
econômica. O sistema de capitanias hereditárias foi uma s

A) ajudou a ocupar o território conquistado e conseguiu êxito na defesa militar da colônia, evitando a presença de 
invasores. 

B) apresentou falhas em muitas regiões e não livrou a colônia de ataques de 
C) obteve êxito destacado em Pernambuco com as plantações de algodão e cana

metrópole. 
D) conseguiu financiamento da burguesia holandesa durante o século XVI, sobretudo na região de São Paulo e 

Pernambuco. 
E) fracassou de maneira avassaladora, devido às rebeldias dos colonos e à falta de financiamento econômico para 

motivar investimentos. 

42. Os movimentos de rebeldia contra Portugal não conseguiram acabar com o domínio português nos três primeiros séculos 
da sua ocupação. No século XIX, com a organização da Revolução de 1817, houve:

A) o fim do domínio português nas capitanias de Pernambuco e 
B) a extinção do uso da mão de obra escrava na produção do açúcar.
C) a organização de uma resistência ao governo cen
D) a grande divulgação de ideias liberais e debates sobre a libertação dos escravos.
E) a articulação de Pernambuco com São Paulo para evitar a cobrança de imposto

43. O governo de Getúlio Vargas, na sua fase posterior à decretação 
Getúlio Vargas é considerado: 

A) um fascista que trouxe as ideias de Mussolini para o Brasil e perseguiu a classe operária.
B) um governante com interesses de modernizar o Brasil, mas com tendências autorit
C) um populista que era contra a industrialização e defen
D) um ditador desinteressado na renovação da administração pública e inimigo dos sindicatos comunistas.
E) um protetor do peleguismo e ativo membro dos grupos q

44. A situação política do Brasil é marcada por disputas que, muitas vezes, rompem com os limites da ética e trazem 
frustrações aos republicanos. Na época dos governos militares, pós

A) o uso de reformas modernizadoras na economia e falta de censura política aos partidos
B) a modernização da economia brasileira e a mudança na cultura, com a chegada da bossa nova liderada por Tom 

Jobim. 
C) a total falta de partidos com ideologias definidas e a presença marcante do m

primeira vez. 
D) a presença de militares no controle da política que usavam a censura, mas evitavam a repressão física.
E) a prevalência de mudanças modernizadoras 

 

 

A ocupação do Brasil trouxe riquezas para Portugal, embora tenha provocado grandes mudanças na sua organização 
econômica. O sistema de capitanias hereditárias foi uma saída encontrada pelos portugueses. O sistema de capitanias:

ajudou a ocupar o território conquistado e conseguiu êxito na defesa militar da colônia, evitando a presença de 

apresentou falhas em muitas regiões e não livrou a colônia de ataques de outros países europeus.
obteve êxito destacado em Pernambuco com as plantações de algodão e cana-de-açúcar administradas pela 

conseguiu financiamento da burguesia holandesa durante o século XVI, sobretudo na região de São Paulo e 

fracassou de maneira avassaladora, devido às rebeldias dos colonos e à falta de financiamento econômico para 

Os movimentos de rebeldia contra Portugal não conseguiram acabar com o domínio português nos três primeiros séculos 
cupação. No século XIX, com a organização da Revolução de 1817, houve: 

o fim do domínio português nas capitanias de Pernambuco e Rio de Janeiro. 
a extinção do uso da mão de obra escrava na produção do açúcar. 
a organização de uma resistência ao governo central durante 5 anos. 
a grande divulgação de ideias liberais e debates sobre a libertação dos escravos. 
a articulação de Pernambuco com São Paulo para evitar a cobrança de impostos extorsivos. 

O governo de Getúlio Vargas, na sua fase posterior à decretação do Estado Novo, foi criticado por muitos historiadores. 

um fascista que trouxe as ideias de Mussolini para o Brasil e perseguiu a classe operária. 
um governante com interesses de modernizar o Brasil, mas com tendências autoritárias. 
um populista que era contra a industrialização e defendia o coronelismo existente no Nordeste.
um ditador desinteressado na renovação da administração pública e inimigo dos sindicatos comunistas.
um protetor do peleguismo e ativo membro dos grupos que defendiam um socialismo autoritário.

A situação política do Brasil é marcada por disputas que, muitas vezes, rompem com os limites da ética e trazem 
frustrações aos republicanos. Na época dos governos militares, pós-1964, tivemos: 

rnizadoras na economia e falta de censura política aos partidos. 
a modernização da economia brasileira e a mudança na cultura, com a chegada da bossa nova liderada por Tom 

a total falta de partidos com ideologias definidas e a presença marcante do modernismo na cultura brasileira, pela 

a presença de militares no controle da política que usavam a censura, mas evitavam a repressão física.
modernizadoras na economia e a manutenção do discurso da ordem e do progres

 

A ocupação do Brasil trouxe riquezas para Portugal, embora tenha provocado grandes mudanças na sua organização 
aída encontrada pelos portugueses. O sistema de capitanias: 

ajudou a ocupar o território conquistado e conseguiu êxito na defesa militar da colônia, evitando a presença de 

outros países europeus. 
açúcar administradas pela 

conseguiu financiamento da burguesia holandesa durante o século XVI, sobretudo na região de São Paulo e 

fracassou de maneira avassaladora, devido às rebeldias dos colonos e à falta de financiamento econômico para 

Os movimentos de rebeldia contra Portugal não conseguiram acabar com o domínio português nos três primeiros séculos 

 

do Estado Novo, foi criticado por muitos historiadores. 

o coronelismo existente no Nordeste. 
um ditador desinteressado na renovação da administração pública e inimigo dos sindicatos comunistas. 

ue defendiam um socialismo autoritário. 

A situação política do Brasil é marcada por disputas que, muitas vezes, rompem com os limites da ética e trazem 

a modernização da economia brasileira e a mudança na cultura, com a chegada da bossa nova liderada por Tom 

odernismo na cultura brasileira, pela 

a presença de militares no controle da política que usavam a censura, mas evitavam a repressão física. 
discurso da ordem e do progresso. 
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45. Leia o texto a seguir. 

 

“É possível afirmar que a grande expansão e cultivo da rubiácea pelas paisagens brasileiras é também conseq
da Revolução Industrial e da formação de um mercado consumidor 
Revolução Industrial, porque o trabalho na indústria passou a exigir cada vez mais o consumo de estimulantes, 
tornando o cultivo economicamente atraente.”

 
ADAS, Melhem; ADAS, Sérgio. 

 
        É correto afirmar que o texto acima se refere:

A) à soja. 
B) ao gengibre. 
C) ao café. 
D) à pimenta-do-reino.  
E) ao álcool da cana-de-açúcar. 

46. Observe o desenho esquemático a seguir, no qual se mostram duas 

 
         Com base nas informações da figura, é correto afirmar que:

1) o ar que sai de A, ao chegar em B, se expande e se resfria adiabaticamente e pode formar nuvem, em seu interior.
2) a temperatura do ar atmosférico varia de A para B  de maneira diretamente proporcional.
3) a pressão atmosférica, ou seja, a relação entre o peso do ar e a superfície, decresce de A para B.
4) a umidade do ar independe do tipo de terreno e da altitude deste, por isso as áreas têm a mes
5) se após a área B existe uma depressão topográfica, esta 

fluxo permanente de ar seja de A para B.
  
        Estão corretas, apenas: 

A) 4 e 5. 
B) 1 e 3. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 1, 3, 4 e 5. 
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“É possível afirmar que a grande expansão e cultivo da rubiácea pelas paisagens brasileiras é também conseq
da Revolução Industrial e da formação de um mercado consumidor expressivo do produto nos Estados Unidos. Da 

porque o trabalho na indústria passou a exigir cada vez mais o consumo de estimulantes, 
tornando o cultivo economicamente atraente.”   

ADAS, Melhem; ADAS, Sérgio. Panorama Geográfico do Brasil. São Paulo: Ed. Moderna, 2004

É correto afirmar que o texto acima se refere: 

Observe o desenho esquemático a seguir, no qual se mostram duas áreas distintas, indicadas pelas letras A e B.

Com base nas informações da figura, é correto afirmar que: 

o ar que sai de A, ao chegar em B, se expande e se resfria adiabaticamente e pode formar nuvem, em seu interior.
sférico varia de A para B  de maneira diretamente proporcional. 

a pressão atmosférica, ou seja, a relação entre o peso do ar e a superfície, decresce de A para B.
a umidade do ar independe do tipo de terreno e da altitude deste, por isso as áreas têm a mes
se após a área B existe uma depressão topográfica, esta é mais seca, pois se verifica o efeito barlavento, caso o 
fluxo permanente de ar seja de A para B. 

 

“É possível afirmar que a grande expansão e cultivo da rubiácea pelas paisagens brasileiras é também consequência 
expressivo do produto nos Estados Unidos. Da 

porque o trabalho na indústria passou a exigir cada vez mais o consumo de estimulantes, 

. São Paulo: Ed. Moderna, 2004. Excerto adaptado. 

áreas distintas, indicadas pelas letras A e B. 

 

o ar que sai de A, ao chegar em B, se expande e se resfria adiabaticamente e pode formar nuvem, em seu interior. 

a pressão atmosférica, ou seja, a relação entre o peso do ar e a superfície, decresce de A para B. 
a umidade do ar independe do tipo de terreno e da altitude deste, por isso as áreas têm a mesma umidade relativa. 

mais seca, pois se verifica o efeito barlavento, caso o 



47. “Rochas ou fragmentos de rochas indesejados, produzidos quando um material é removido da superfície ou subsolo 
terrestre por escavação, dragagem e lavra a céu aberto.” Essa é a definição correta de 

A) Serviço Ambiental Predatório (SAP). 
B) Resíduos com Demanda de Oxigênio (RDO). 
C) Seleção Natural de Rochas. 
D) Resistência Ambiental. 
E) Rejeitos. 

48. O vento atua como elemento que transporta nutrientes de um lugar para outro, contudo também leva vírus nocivos, 
bactérias, fungos, partículas de pesticida, etc. Daí a importância do estudo da circulação atmosférica para as ciências da 
saúde. Sobre o estudo da circulação atmosférica, analise as proposições abaixo. 

1) Os ventos alísios de Sudeste que agem na costa do Nordeste brasileiro deslocam-se das áreas de altas pressões do 
Atlântico Sul, em direção às áreas de baixas pressões equatoriais. 

2) A circulação atmosférica em nível regional ou global é afetada direta ou indiretamente pelas propriedades físicas do 
ar, da água e dos continentes, ao longo do ano. 

3) A rotação do planeta Terra, que se verifica no sentido norte-sul, afeta consideravelmente os ventos, principalmente 
as brisas marinhas, e provoca um desvio para sul dos ventos alísios. 

4) Poluição das indústrias chinesas e poeira da Ásia Central são conduzidas pelos ventos, através do Pacífico, e 
degradam a qualidade do ar em algumas partes do oeste dos Estados Unidos. 

5) Os ventos sopram permanentemente das áreas ciclônicas para as anticiclônicas, aumentando de velocidade com a 
diminuição do gradiente barométrico. 

 
        Estão corretas: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 4 e 5, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

49. A sociedade que administra sua economia e o tamanho de sua população sem causar danos irreparáveis ao meio 
ambiente, ao sobrecarregar a capacidade do planeta de absorver agressões ambientais e repor seus recursos, é 
designada corretamente como: 

A) Sociedade de Combate aos Descartáveis. 
B) Sociedade Alternativa Ambiental. 
C) Sociedade Sustentável. 
D) Sociedade Socialista. 
E) Sociedade do Capital Natural. 

 



 

 
   

 

50. No mapa acima, estão delimitadas as grandes unidades geológicas do Brasil, que permitem estudos de Geografia 
Econômica, Geologia e Geomorfologia. Nesse mapa, as unidades 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às unidades: 

A) Escudo Guiano, Sinéclise do Meio Norte e Bacia Sul-Rio Grandense. 
B) Sinéclise Amazônica, Sinéclise do Meio Norte e Sinéclise do Paraná. 
C) Bacia Guiana, Bacia Maranhão-Piauí e Escudo do Paraná. 
D) Sinéclise Amazônica, Plataforma da Borborema e Bacia Sedimentar do Pantanal. 
E) Bacia Guiana, Bacia do Apodi e Sinéclise do Paraná. 

51.  O século XXI, para alguns autores, parece estar inaugurando uma espécie de “Era da Insegurança”. Os focos de tensão 
estão crescendo, ameaçando a paz. Podem ser apontadas como causas dos conflitos regionais na ordem global: 

1) a disputa pelo poder 
2) as desigualdades sociais horizontais e verticais 
3) a pobreza 
4) as mudanças climáticas globais 
5) as disputa por territórios 

 
       Estão corretas: 

A) 1 e 5, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

N 

Fonte: Modificado do Google em: 22/09/2017 



52. O mapa a seguir é uma representação cartográfica de um determinado componente geográfico do país.

 

 
         Assinale o título que define corretamente esse componente mapeado.
 

A) “Os Climas do Brasil” 
B) “As Diferenças Altimétricas Brasileiras”
C) “As Fronteiras Agrícolas do Brasil” 
D) “Os Domínios Morfoclimáticos do Brasil”
E) “As Isolinhas de Evapotranspiração Potencial do Brasil”

 
 
 
 
 
 
 

O mapa a seguir é uma representação cartográfica de um determinado componente geográfico do país.

Assinale o título que define corretamente esse componente mapeado. 

“As Diferenças Altimétricas Brasileiras” 

“Os Domínios Morfoclimáticos do Brasil” 
“As Isolinhas de Evapotranspiração Potencial do Brasil” 

Fonte: Modificado de IBGE

O mapa a seguir é uma representação cartográfica de um determinado componente geográfico do país. 

 

N 

Fonte: Modificado de IBGE 



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;

 34 (trinta e quatro) questões OBJETIVAS: 16 (dezesseis) de LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA, 08 
(oito) de MATEMÁTICA e 10 (dez) de FÍSICA. Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, 
como resposta correta, apenas uma alternativa.

04 - 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.

05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois tra
respostas. 

06 - 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 resposta

07 -  Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá

08 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

09 - 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: 0

Nome:  

Ident idade:  

Assinatura:  
 

LEIA COM ATENÇÃO 
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GRUPO 2: ÁREA SAÚDE 

este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.

uma REDAÇÃO, que deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA 
DE REDAÇÃO. Não assine a folha de redação; 

34 (trinta e quatro) questões OBJETIVAS: 16 (dezesseis) de LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA, 08 
(oito) de MATEMÁTICA e 10 (dez) de FÍSICA. Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, 

apenas uma alternativa. 

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. 

Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a 

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

A marcação da folha de respostas é definitiva: não se admitem rasuras. 

não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá

Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

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: 04 horas. 

Inscrição:  

Órgão Expedidor:  
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2018.1Faculdade Pernambucana de Saúde 

ÁREA SAÚDE – MEDICINA 03/12/17 

este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 

uma REDAÇÃO, que deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA 

34 (trinta e quatro) questões OBJETIVAS: 16 (dezesseis) de LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA, 08 
(oito) de MATEMÁTICA e 10 (dez) de FÍSICA. Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, 

Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer 

nsfira os resultados para a folha de 

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

não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo. 

Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 

 

2018.1 

TIPO A 

 



REDAÇÃO 
 

Desenvolva um comentário em que você reflita sobre o tema apontado abaixo. Apresente argumentos que 
sustentem seu ponto de vista. Dê um título a seu texto. 
 

A promoção e preservação da “saúde do planeta” é um projeto – mais 

educativo do que técnico – que não se pode adiar. A quem cabe o 

enfrentamento desse projeto? Aos governos? A todos nós?  

  
 

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 (de 20 a 25). 



LÍNGUA 
PORTUGUESA/ 
LITERATURA 
NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  

 

 
TEXTO 1 
 

A leitura como tratamento para diversas doenças

 

(1) Imagine chegar ao consultório ou ao hospital com um 
incômodo qualquer e sair de lá com a prescrição 
terapia intensiva de George Orwell, seguida de pílulas de 
Fernando Pessoa, emplastros de Victor Hugo e doses 
generosas de Monteiro Lobato. Você não leu errado: uma 
boa história ajuda a aliviar depressão, ansiedade e outros 
problemas que atingem a cabeça e o resto do organismo.

(2) Quem garante esse poder medicamentoso das ficções 
são as inglesas Ella Berthoud e Susan Elderkin, que 
acabam de publicar no Brasil Farmácia Literária
Redigida no estilo de manual médico, a obra reúne cerca de 
200 males divididos em ordem alfabética. Para cada um, há 
dicas de leituras.  

(3) As autoras se conheceram enquanto estudavam 
literatura na Universidade de Cambridge. Entre um debate 
sobre um romance e outro, criaram um serviço de 
biblioterapia, em que apontam exemplares para indivíduos 
que procuram assistência. 

(4) O método é tão sério que virou política de saúde pública 
no Reino Unido. Desde 2013, pacientes com doenças 
psiquiátricas recebem indicações do que devem ler 
diretamente do especialista. Da mesma maneira que vão à 
drogaria comprar remédios, eles levam o receituário à 
biblioteca e tomam emprestados os volumes aconselhados.

(5) A iniciativa britânica foi implementada com base numa 
série de pesquisas recentes, cujos resultados mostraram 
que pessoas com o hábito de reservar um tempo às letras 
costumam ter maior empatia, ou seja, uma capacidade 
ampliada de entender e se colocar no lugar do próximo. “É 
difícil lembrar-se de uma condição que não tenha sido 
retratada em alguma narrativa”, esclarece Susan.

(6) As autoras acreditam que é possível tirar lições valiosas 
do que fazer e do que evitar a partir da trajetória de heróis e 
vilões. “Ler sobre personagens que experimentaram as 
mesmas coisas que vivencio agora auxilia, inspira e 
apresenta perspectivas distintas”, completam. As sugestões 
de leituras percorrem praticamente todas as épocas e 
movimentos literários da humanidade.  

(7) Disponível em 20 países, cada edição de 
Literária é adaptada para a cultura local, com a inclusão de 
verbetes e de literatos nacionais. No caso do Brasil, foram 
inseridos os principais textos de Machado de Assis, 
Guimarães Rosa e Milton Hatoum, que fazem companhia 
aos portugueses, Eça de Queirós e José Saramago. 

                                        André Biernath. Disponível em: 
https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/a

tratamento-para-diversas-doencas. Acesso em 21/09/2017. 

 
 
 

A leitura como tratamento para diversas doenças 

(1) Imagine chegar ao consultório ou ao hospital com um 
incômodo qualquer e sair de lá com a prescrição de uma 
terapia intensiva de George Orwell, seguida de pílulas de 
Fernando Pessoa, emplastros de Victor Hugo e doses 
generosas de Monteiro Lobato. Você não leu errado: uma 
boa história ajuda a aliviar depressão, ansiedade e outros 

beça e o resto do organismo. 

(2) Quem garante esse poder medicamentoso das ficções 
são as inglesas Ella Berthoud e Susan Elderkin, que 

Farmácia Literária (Verus). 
Redigida no estilo de manual médico, a obra reúne cerca de 
200 males divididos em ordem alfabética. Para cada um, há 

(3) As autoras se conheceram enquanto estudavam 
literatura na Universidade de Cambridge. Entre um debate 

e um romance e outro, criaram um serviço de 
biblioterapia, em que apontam exemplares para indivíduos 

(4) O método é tão sério que virou política de saúde pública 
no Reino Unido. Desde 2013, pacientes com doenças 

bem indicações do que devem ler 
diretamente do especialista. Da mesma maneira que vão à 
drogaria comprar remédios, eles levam o receituário à 
biblioteca e tomam emprestados os volumes aconselhados. 

(5) A iniciativa britânica foi implementada com base numa 
série de pesquisas recentes, cujos resultados mostraram 
que pessoas com o hábito de reservar um tempo às letras 
costumam ter maior empatia, ou seja, uma capacidade 
ampliada de entender e se colocar no lugar do próximo. “É 

que não tenha sido 
retratada em alguma narrativa”, esclarece Susan. 

(6) As autoras acreditam que é possível tirar lições valiosas 
do que fazer e do que evitar a partir da trajetória de heróis e 
vilões. “Ler sobre personagens que experimentaram as 

oisas que vivencio agora auxilia, inspira e 
apresenta perspectivas distintas”, completam. As sugestões 
de leituras percorrem praticamente todas as épocas e 

(7) Disponível em 20 países, cada edição de Farmácia 
é adaptada para a cultura local, com a inclusão de 

verbetes e de literatos nacionais. No caso do Brasil, foram 
inseridos os principais textos de Machado de Assis, 
Guimarães Rosa e Milton Hatoum, que fazem companhia 

aramago.  

André Biernath. Disponível em: 
saudavel/a-leitura-como-

doencas. Acesso em 21/09/2017. 
(Adaptado). 

01. Todo texto se desenvolve conforme padrões 
recorrentes de tipos e gêneros. Dessa forma, para o 
êxito na compreensão do Texto 1, convém que o 
entendamos como um texto:  

A) narrativo, do gênero ‘notícia’, em que se faz o 
relato de fatos fantasiosos 
agentes.  

B) expositivo, do gênero ‘comentári
científica’, objetivo e consistente.  

C) descritivo, do gênero ‘síntese’, no qual uma 
situação é, subjetivamente, descrita e detalhada.

D) injuntivo, do gênero ‘normas’, em que se indica a 
sequência de ações frente a problemas de 
saúde.  

E) dissertativo, do gênero ‘argumentação’, no qual 
se defende a conservação das tradições em 
saúde. 

02. Com base no conteúdo expresso no Texto 1, podemos 
elaborar a seguinte síntese: 

A) Pesquisas recentes revelaram que a 
concentração promovida pelo hábito de ler amp
a nossa capacidade de aceitação dos outros.

B) Colocar-se no lugar do próximo constitui uma 
competência em saúde, como fizeram autores de 
romances que retrataram heróis e vilões.

C) Podemos recorrer às bibliotecas
de conhecer a história de 
viveram experiências iguais às nossas. 

D) O acesso aos textos literários é benéfico se as 
indicações de leitura contemplarem todas as 
épocas e todos os estilos. 

E) Existe a possibilidade de inovar as práticas de 
tratamento em saúde, mesmo aquel
comuns e previsíveis. 

03. Uma afirmação que pode servir de fundamento para a 
proposta expressa no Texto 1 está na alternativa:

A) “Redigida no estilo de manual médico, a obra 
reúne cerca de 200 males divididos em ordem 
alfabética.” (2º parágrafo)  

B) “As autoras acreditam que é possível tirar lições 
valiosas do que fazer e do que evitar a partir da 
trajetória de heróis e vilões.”

C) “Entre um debate sobre um romance e outro, 
criaram um serviço de biblioterapia, em que 
apontam exemplares para indi
procuram assistência.” (3º parágrafo)

D)  “As sugestões de leituras percorrem praticamente 
todas as épocas e movimentos literários da 
humanidade.” (6º parágrafo)

E) “Disponível em 20 países, cada edição de 
Farmácia Literária é adaptada para a cultura 
com a inclusão de verbetes e de literatos 
nacionais.” (7º parágrafo) 
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04. Quanto à necessária continuidade temática, uma das condições de sua coerência, o Texto 1: 

1) se vale de palavras semanticamente afins, como ‘saúde’, ‘remédio’, ‘paciente’, ‘doença’, ‘hospital’ etc.  
2) recorre a retomadas de partes anteriores do texto, como em: “Quem garante esse poder medicamentoso das ficções 

são as inglesas...”. 
3) usa a repetição de palavras-chaves, do ponto de vista do tema tratado, como: ‘ler, ‘leitura’, ‘literário’, ‘literatos’. 
4) usa expressões distintas, mas que funcionam como equivalentes do ponto de vista do sentido, como em ‘manual 

médico’ e ‘a obra’.  
5) segue as regras da norma padrão; ou seja, evita infringir as regras da concordância verbal e nominal.  
 
Estão corretas as alternativas: 
 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 5, apenas 
E) 2, 4 e 5, apenas. 

05. Identifique a alternativa em que foi estabelecida uma relação de ‘causa e consequência’, com um conectivo expresso 
nesse sentido. 

A) “Desde 2013, pacientes com doenças psiquiátricas recebem indicações do que devem ler diretamente do 
especialista”. 

B) “Redigida no estilo de manual médico, a obra reúne cerca de 200 males divididos em ordem alfabética.” 
C) “As autoras se conheceram enquanto estudavam literatura na Universidade de Cambridge”. 
D) “O método é tão sério que virou política de saúde pública no Reino Unido”. 
E) “cada edição de Farmácia Literária é adaptada para a cultura local, com a inclusão de verbetes e de literatos 

nacionais”. 

  

TEXTO 2 

Falar difícil é falar bem? 

 

(1) A linguagem jurídica é tida, por muitas pessoas, como sinônimo de linguagem inacessível. Muitos de nós que lidamos com 
o Direito adoramos falar difícil, amamos usar expressões que quase ninguém entende, sentimos prazer em exibir expressões 
latinas de utilidade duvidosa.  

(2) Naturalmente, toda ciência pressupõe uma terminologia própria, distinta do falar comum. Isso é compreensível e, em certa 
medida, esperado. “Invenção”, “tradição”, “confusão”, por exemplo, no Código Civil, são termos cujos sentidos diferem 
completamente do falar comum. Dizer que determinado juiz é “incompetente” não significa – ao contrário do que possa parecer 
a alguém não habituado com a linguagem processual – que o magistrado em questão não possua virtudes técnicas, mas 
apenas significa que ele não está habilitado, pelas regras processuais, a conhecer e julgar determinada causa. 

(3) A linguagem técnica, portanto, é imprescindível no falar jurídico, como de resto em qualquer ciência. Não é disso, contudo, 
que estamos falando. Queremos dizer que ficou no passado – no museu das ideias – a imagem que confunde erudição com 
linguagem empolada.  

(4) Vivemos dias ágeis, velozes. Todos nós reclamamos da falta de tempo. Não faz sentido – como era bastante comum no 
século passado – petições “intermináveis”, com centenas de páginas.  

(5) Todos nós temos, atualmente – estejamos ou não conscientes disso – um dever de concisão e clareza. Devemos, na 
medida do possível, ser concisos. Devemos, de igual modo, na medida do possível, ser claros. Um filósofo certa vez apontou: 
a clareza é a cortesia do escritor. 

(6) Não podemos esquecer que os destinatários das decisões judiciais são pessoas comuns, pessoas que não têm – nem se 
exige que tenham – formação jurídica. É de se esperar que eles entendam minimamente o que estamos dizendo.  

 (7) Não é belo nem sábio usar uma linguagem espalhafatosa diante de alguém que não consegue compreender o que está 
sendo dito. É possível, quase sempre, substituir palavras pretensiosas por expressões mais simples, sem perder o sentido 
técnico. Como resumiu, certa vez, um físico inglês: simplicidade é a coragem de abordar o essencial.  

 

                                   Felipe P. B. Netto. Disponível em: http://domtotal.com/artigo.php?artId=516. Acesso em  06/09/2017. 

 
 
 
 
 
 
 



06. No desenvolvimento do Texto 2, podemos perceber:  

1) uma alusão ao fato de que todas as ciências 
usam uma terminologia própria, distinta do falar 
comum das pessoas. 

2) um apelo para que o leitor saiba discernir entre 
linguagem erudita e linguagem extravagante e 
pretensiosa. 

3) o principio de que a linguagem adequada é 
aquela que se submete às condições do 
interlocutor previsto. 

4) a relevância e praticidade da linguagem clara e 
concisa, sem que seja afetada a sua pertinência 
técnica. 

5) uma avaliação depreciativa do uso de expressões 
latinas na linguagem comum de algumas áreas 
profissionais.  

 
Estão corretas as alternativas: 
 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 5, apenas. 
E) 1, 3, 4 e 5, apenas. 

07. Vendo o Texto 2 numa perspectiva geral, chegamos à 
conclusão de que: 

A) as pessoas comuns não têm capacidade 
suficiente para alcançar a terminologia científica.  

B) em qualquer atividade de linguagem, a figura do 
interlocutor exerce um papel decisivo. 

C) filósofos e escritores têm o dever de abordar com 
clareza e concisão suas ideias.   

D) a terminologia própria de uma ciência se 
contrapõe ao bom entendimento de seus 
conceitos.    

E) falar ou escrever são ações inteiramente 
autônomas, válidas e significativas por si 
mesmas.  

08. O autor do Texto 2, em muitas de suas passagens, 
preferiu se expressar na primeira pessoa do plural 
(“Não podemos esquecer...”; “Todos nós temos” etc.)  
Essa opção deveu-se a uma estratégia do autor para: 

A) respeitar as normas da concordância verbal e, 
assim, chegar à clareza e concisão sintáticas.    

B) desvincular-se do passado e da tradição 
vocabular própria da linguagem científica. 

C) mostrar-se interativo, no sentido de desejar fazer 
parte do grupo dos leitores pretendidos. 

D) fugir aos padrões mais comuns da gramática e, 
dessa forma, tornar-se menos transparente. 

E) aproximar a linguagem em uso do que é 
comumente próprio do estilo jurídico. 

09. Avaliando as escolhas de alguns trechos do Texto 2, 
podemos fazer os comentários seguintes: 

1) Em: “A linguagem técnica, portanto, é 
imprescindível no falar jurídico, como de resto 
em qualquer ciência” (3º parágrafo), nesse 
trecho, o autor estende sua afirmação e atinge o 
plano geral.   

2) Em: “Devemos, na medida do possível, ser 
concisos. Devemos, de igual modo, na medida 
do possível, ser claros”, a pretensão do autor 

nesse trecho foi ser reiterativo, enfático. (5º 
parágrafo) 

3) Em: “É de se esperar que eles entendam 
minimamente o que estamos dizendo.”, significa 
que não há nenhuma dúvida quanto à 
‘previsibilidade’ do que é afirmado.(6º parágrafo) 

4) Em: “simplicidade é a coragem de abordar o 
essencial”, o autor recorreu a um enunciado 
sintético e conciso. (7º parágrafo) 
 

Estão corretos os comentários em: 
 

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

 

TEXTO 3 
 

Português, a língua mais difícil do mundo?  

Conta outra! 

 

(1) Alguns mitos resistentes rondam como mosquitos 
chatos a língua portuguesa falada no Brasil. Diante deles, 
argumentações fundadas em fatos e um mínimo de 
racionalidade são tão inúteis quanto tapas desferidos às 
cegas em pernilongos zumbidores. 

(2) A lenda de que se fala no estado do Maranhão o 
português mais “correto” do Brasil é uma dessas balelas 
aceitas por aí como verdades reveladas – e nem os 
tristíssimos índices educacionais maranhenses podem fazer 
nada contra isso. 

(3) Outra bobagem de grande prestígio é aquela que 
sustenta ser o português “a língua mais difícil do mundo”. 
Baseada, talvez, na dor de cabeça real que acomete 
estrangeiros confrontados com a arquitetura barroca de 
nossos verbos, a afirmação é categórica o bastante para 
dispensar a necessidade de uma prova.  

(4) O sujeito erra o gênero da palavra alface e lá vem a 
desculpa universal: “Ah, como é difícil a porcaria dessa 
língua! Ah!, se tivéssemos sido colonizados pelos 
holandeses”. 

(5) Claro que isso não quer dizer que o queixoso fale 
holandês. É justamente na imensa parcela monoglota da 
população que a crença na dificuldade insuperável da 
língua portuguesa encontra solo mais fértil. 

(6) Não há dúvida de que o mito das agruras superlativas 
do português diz muito sobre a falência educacional 
brasileira, cupim que rói as fundações de qualquer projeto 
de desenvolvimento social que vá além da promoção de um 
maior acesso da população a shopping centers.  

(7) Temo, porém, que suas raízes sejam mais profundas. 
Percebe-se aí uma mistura tóxica de autocomplacência, 
autodepreciação, ufanismo, fuga da realidade e desculpa 
esfarrapada que pode ser ainda mais difícil de derrotar do 
que nosso vicejante semianalfabetismo. 

                                         Sérgio Rodrigues. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/portugues-a-lingua-mais-dificil-do-

mundo-conta-outra. Acesso em 06/09/2017. Adaptado. 

 



10. Uma das observações mais relevantes do Texto 3 é a afirmação de que: 

A) A lenda de que se fala no estado do Maranhão o português mais “correto” do Brasil é uma dessas verdades tidas 
como irrefutáveis. 

B) Os estrangeiros, diante das flexões conflituosas de nossos verbos, dispensam qualquer prova quanto à crença de 
que nossa língua é mesmo muito difícil. 

C) É exatamente na grande parcela monoglota da população que a crença na dificuldade insuperável da língua 
portuguesa ganha força. 

D) A falência educacional brasileira destrói, irremediavelmente, qualquer projeto, mais amplo e mais consistente, de 
desenvolvimento social. 

E) Será mais difícil derrotar a crença de que nossa língua é mesmo muito difícil do que acabar com o nosso vicejante 
semianalfabetismo.   

11. As normas sintáticas da língua portuguesa conferem à concordância e à regência verbal certa distinção, no que tange ao 
uso da língua considerada ‘culta’. Nesse sentido, analise as alternativas seguintes e assinale a alternativa em que tais 
relações sintáticas estão indicadas corretamente.   

A) Há crenças populares que parece serem verdades reveladas, como àquela que defende ser o português a língua 
mais difícil do mundo. 

B) Se houvéssemos sido colonizados por holandeses, certamente, não haviam tantas dificuldades quanto as regras 
gramaticais. 

C) Podem-se perceber, nas crenças míticas de nossa população menos escolarizada, à mistura de autodepreciação e 
ufanismo.  

D) Certos mitos são tão fortemente assimilados pela crença popular que chegam à dispensar a necessidade de 
argumentações mais sérias.  

E) Existem mitos que têm resistido à ação esclarecedora das instituições educacionais, como os que preveem 
dificuldades insuperáveis em relação à língua portuguesa. 

 

TEXTO 4 

 

Caulos. Só dói quando eu respiro. Porto Alegre: L&PM, 2001. p. 26. 

12. Pela simbologia expressa no cartoon de Caulos mostrado acima, seria coerente interpretá-lo como uma crítica à tendência 
de certos segmentos da sociedade para quem: 

1) a perspectiva do lucro prevalece como interesse maior para sua mobilização social. 
2) o tempo parece ser decisivo ou válido em razão das possíveis vantagens financeiras. 
3) a contagem das horas vale monetariamente; por isso, o tempo urge, e o corre-corre é lei. 
4) o importante é a conta bancária! O importante são os “contos de réis”! 
5) a pressa não favorece o sucesso; por ela, não se chega à perfeição.   
 
Estão corretas, apenas: 
 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 



13. Como se sabe, os movimentos artísticos-literários 
surgem para se contrapor ou reagir a outros 
movimentos que os precedem ou lhes são 
contemporâneos. O Modernismo, por exemplo, propôs 
a ruptura com os padrões estéticos academicistas e, 
quando surgiu, centrou sua crítica demolidora, 
principalmente, sobre: 

A) o Barroco, com sua temática teocêntrica. 
B) o Arcadismo, por suas referências clássicas. 
C) o Romantismo, pela linguagem simples e popular. 
D) o Realismo e sua ideologia político-social. 
E) o Parnasianismo, em razão de seu culto à forma. 

 

TEXTO 5 

 

Ah! vem, pálida virgem, se tens pena 

De quem morre por ti, e morre amando, 

Dá vida em teu alento à minha vida, 

Une nos lábios meus minh’alma à tua! 

Eu quero ao pé de ti sentir o mundo 

Na tu’alma infantil; na tua fronte 

Beijar a lua de Deus; nos teus suspiros 

Sentir as virações do paraíso; 

E a teus pés, de joelhos, crer ainda 

Que não mente o amor que um anjo inspira, 

Que eu posso na tu’alma ser ditoso, 

Beijar-te nos cabelos soluçando 

E no teu seio ser feliz morrendo! 
 

AZEVEDO, Álvares de. In. Noite na taverna e  

Poemas escolhidos (de Lira dos vinte anos).  

São Paulo: Moderna, 1994. p. 74. 

14. O poema de Álvares de Azevedo, escrito em 1851, 
incorpora marcas próprias da poesia romântica. 
Considerando o contexto histórico e a produção 
literária desse autor, analise as afirmativas a seguir. 

1) Apesar de parecer distante e inalcançável, a 
mulher amada surge como uma idealização 
fortemente erótica, voltada tão somente para a 
realização sexual do eu lírico. 

2) O eu lírico fala da morte como algo positivo; mais 
do que retórica, a atração pela morte é parte do 
“mal do século”, traço comum à segunda geração 
romântica. 

3) Expressões como “pálida virgem”, “alma infantil” 
e “um anjo” reforçam um ideal em que a mulher é 
associada a algo etéreo e puro, distante, 
portanto, do amor físico. 

4) O eu lírico encara a realização amorosa não 
como algo possível ou iminente, mas como algo 
que permanece no plano do desejo e do sonho. 

 
        Estão corretas: 
 

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

 
 
 
 

TEXTO 6 
 

Todos os anos, nas férias da escola, Conceição 
vinha passar uns meses com a avó (que a criara desde que 
lhe morrera a mãe), no Logradouro, a velha fazenda da 
família, perto de Quixadá. Ali tinha a moça o seu quarto, os 
seus livros, e, principalmente, o velho coração amigo de 
Mãe Nácia. (...) 

Conceição tinha vinte e dois anos e não falava em 
casar. As suas poucas tentativas de namoro tinham-se ido 
embora com os dezoito anos e o tempo de normalista; dizia 
alegremente que nascera solteirona. Ouvindo isso, a avó 
encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não casa 
é um aleijão... 

─ Esta menina tem umas ideias! 

Estaria com razão a avó? Porque, de fato, 
Conceição talvez tivesse umas ideias; escrevia um livro 
sobre pedagogia, rabiscara dois sonetos, e às vezes lhe 
acontecia citar o Nordau ou o Renan da biblioteca do avô. 
Chegara até a se arriscar em leituras socialistas, e 
justamente dessas leituras é que lhe saíam as piores das 
tais ideias, estranhas e absurdas à avó. (...) 

 

QUEIROZ, Rachel de. O Quinze. 54ª ed. São Paulo: Siciliano, 1993, p. 9-
10.(trecho adaptado) 

15. Considerando o Texto 6 bem como o contexto histórico 
e literário de sua produção, assinale a afirmativa correta. 

A) A obra tem como tema principal os embates da 
mulher diante de uma sociedade fortemente 
patriarcal; nesse contexto repressor, Conceição 
mostra-se uma mulher à frente de seu tempo.  

B) O Quinze se insere no romance regional de 30, 
segunda fase do Modernismo brasileiro, que se 
volta para a denúncia social e traz personagens 
construídos a partir de elementos psicológicos 
que lhes conferem mais humanidade.  

C) A opção por uma linguagem elaborada, com 
emprego de vocabulário erudito, indica um nexo 
com as características de Conceição, 
personagem caracterizada como uma moça de 
vasta cultura, muito apreciadora da leitura. 

D) Para a personagem Conceição, representante da 
classe rica, que tem acesso à educação e aos 
bens materiais, a seca não tem outro significado 
senão o de um incidente climático eventual, que 
não é capaz de envolvê-la verdadeiramente. 

E) Rachel de Queiroz, fiel aos princípios defendidos 
pelos autores da primeira fase do Modernismo 
brasileiro, mostra uma marcante preocupação em 
empregar a variedade linguística regional 
nordestina, que repercute amplamente no estilo 
de O Quinze.  

16. Machado de Assis é o principal nome do Realismo 
brasileiro e sua produção inclui grande variedade de 
gêneros literários. Acerca da prosa machadiana, é 
correto indicar como sua principal característica: 

A) o estilo, com certo rebuscamento formal e 
excessivo emprego de figuras de linguagem. 

B) o desenvolvimento de temas voltados à criação 
de uma identidade nacional brasileira. 

C) personagens construídos por meio da análise 
psicológica, com foco em conflitos interiores. 

D) enredos lineares, marcados por amores 
impossíveis, muitas peripécias e final feliz. 

E) desenvolvimento de experiências narrativas 
conhecidas como fluxo de consciência e epifania. 
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17. O diagnóstico de diabetes pode ser obtido com um 
exame de sangue realizado com jejum de oito horas. 
Se a concentração de glicose no sangue for igual ou 
superior a 60 mg/dl e inferior a 100 mg/dl, ela é 
considerada normal;  se for maior ou igual a 100 mg/dl, 
e inferior a 125 mg/dl,  então, o paciente é pré
diabético; se a  concentração  for de pelo menos 125 
mg/dl, o paciente é diagnosticado como diabético. A 
tabela a seguir contém os resultados de exames
realizados, certo dia, em uma clínica.   

 
Concentração C de glicose 
(em mg/dl de sangue) 

Número de pacientes

85 ≤ C < 100 
100 ≤ C < 115 
115 ≤ C < 125 
125 ≤ C < 140 
140 ≤ C < 155 

 
Estudos indicam que 70% dos pacientes pré
diabéticos que poderiam desenvolver a doença podem 
evitá-la com uma alimentação saudável e a prática 
regular de exercícios físicos. Admitindo que o 
resultado desse estudo se aplique à situação 
sintetizada na tabela, qual percentual  de pacientes da 
clínica, nesse dia, é de pré-diabéticos que podem 
evitar a doença com alimentação saudável e prática 
de exercícios físicos?  Indique o valor inteiro mais 
próximo do valor obtido. 

 

A) 21% 
B) 22% 
C) 23% 
D) 24% 
E) 25% 

18. O banco de sangue de certa cidade recebe uma média 
de 100 doadores por semana. O número de doadores 
de cada tipo sanguíneo, em uma determinada semana, 
está registrado na tabela a seguir.  

Tipo sanguíneo Número de doadores
A 20
B 30

AB 40
O 10

 
Se uma das pessoas doadoras dessa semana é 
selecionada ao acaso, qual a probabilidade percentual 
de ela não ter sangue do tipo AB? 

 

A) 30% 
B) 40% 
C) 50% 
D) 60% 
E) 80% 

 
 
 
 

O diagnóstico de diabetes pode ser obtido com um 
exame de sangue realizado com jejum de oito horas. 
Se a concentração de glicose no sangue for igual ou 
superior a 60 mg/dl e inferior a 100 mg/dl, ela é 
considerada normal;  se for maior ou igual a 100 mg/dl, 
e inferior a 125 mg/dl,  então, o paciente é pré-
diabético; se a  concentração  for de pelo menos 125 
mg/dl, o paciente é diagnosticado como diabético. A 
tabela a seguir contém os resultados de exames 

Número de pacientes 

22 
12 
8 
14 
4 

Estudos indicam que 70% dos pacientes pré-
poderiam desenvolver a doença podem 

la com uma alimentação saudável e a prática 
regular de exercícios físicos. Admitindo que o 
resultado desse estudo se aplique à situação 
sintetizada na tabela, qual percentual  de pacientes da 

diabéticos que podem 
evitar a doença com alimentação saudável e prática 
de exercícios físicos?  Indique o valor inteiro mais 

O banco de sangue de certa cidade recebe uma média 
de 100 doadores por semana. O número de doadores 
de cada tipo sanguíneo, em uma determinada semana, 

Número de doadores 
20 
30 
40 
10 

das pessoas doadoras dessa semana é 
selecionada ao acaso, qual a probabilidade percentual 

19. A nicotina é altamente tóxica e pode causar sérios 
danos à saúde, tanto de fumantes quanto de fumantes 
passivos. Após a nicotina ser absorvida pelo 
organismo, a cada duas horas, a quantidade dessa 
substância presente no organismo fica reduzida à 
metade. Se, oito horas após absorver a nicotina de um 
cigarro, a quantidade dessa substância presente no 
organismo de um indivíduo é de 0,3125 mg, qual a 
quantidade de nicotina absorvida ao fumar o cigarro?

A) 5,00 mg 
B) 5,25 mg 
C) 5,50 mg 
D) 5,75 mg 
E) 6,00 mg 

20. Segundo os nutricionistas, uma vida saudável é 
consequência de uma série de fatores, como 
alimentação balanceada e exercícios 
que um paciente precise consumir 3,5 mg de cálcio, 50 
mg de ferro e 410 mg de magnésio. Os alimentos X, Y 
e Z possuem, por porção, respectivamente: 0,5 mg, 
0,4 mg e 0,3 mg de cálcio; 6 mg, 6 mg e 8 mg de ferro 
e 50 mg, 60 mg e 30 mg de mag
seguir apresenta as quantidades de cálcio, ferro e 
magnésio, em uma porção dos alimentos X, Y e Z. 

 X 
Cálcio (em mg) 0,5 
Ferro (em mg) 6 
Magnésio (em mg) 50 

  
Se o paciente deve obter as quantidades exatas de 
cálcio, ferro e magnésio alimentando
dos alimentos X, Y e Z, quantas porções de X o 
paciente precisa consumir? 

 

A) 8 
B) 7 
C) 6 
D) 5 
E) 4 

21. A frequência máxima de batimento cardíaco de um 
indivíduo, FCmax, em batimentos por minuto, depende 
da idade, x, do indivíduo, dada em anos. Um estudo 
concluiu que a relação entre FC
função quadrática: 

FCmax= 163 + 1,16x – 0,018x
 
Admitindo a veracidade do estudo, para qual idade 
temos que FCmax assume seu maior valor? Indique o 
valor inteiro mais próximo do valor obtido, em anos.
 
A) 31 anos 
B) 32 anos  
C) 33 anos 
D) 34 anos 
E) 35 anos  

 
 
 
 

A nicotina é altamente tóxica e pode causar sérios 
danos à saúde, tanto de fumantes quanto de fumantes 

os. Após a nicotina ser absorvida pelo 
organismo, a cada duas horas, a quantidade dessa 
substância presente no organismo fica reduzida à 
metade. Se, oito horas após absorver a nicotina de um 
cigarro, a quantidade dessa substância presente no 

m indivíduo é de 0,3125 mg, qual a 
quantidade de nicotina absorvida ao fumar o cigarro? 

Segundo os nutricionistas, uma vida saudável é 
consequência de uma série de fatores, como 
alimentação balanceada e exercícios físicos. Suponha 
que um paciente precise consumir 3,5 mg de cálcio, 50 
mg de ferro e 410 mg de magnésio. Os alimentos X, Y 
e Z possuem, por porção, respectivamente: 0,5 mg, 
0,4 mg e 0,3 mg de cálcio; 6 mg, 6 mg e 8 mg de ferro 
e 50 mg, 60 mg e 30 mg de magnésio. A tabela a 
seguir apresenta as quantidades de cálcio, ferro e 

em uma porção dos alimentos X, Y e Z.  

Y Z 
0,4 0,3 
6 8 
60 30 

Se o paciente deve obter as quantidades exatas de 
cálcio, ferro e magnésio alimentando-se de porções 
dos alimentos X, Y e Z, quantas porções de X o 

A frequência máxima de batimento cardíaco de um 
, em batimentos por minuto, depende 

víduo, dada em anos. Um estudo 
concluiu que a relação entre FCmax e x é dada por uma 

0,018x2 

Admitindo a veracidade do estudo, para qual idade 
assume seu maior valor? Indique o 

valor inteiro mais próximo do valor obtido, em anos. 



22. Fenobarbitol é um anticonvulsivante. A quantidade recomendada para uma criança é de 180 mg por metro quadrado da 
superfície corporal da criança, a cada 24 horas. As doses, com igual quantidade de Fenobarbitol, devem ser 
administradas a cada 8 horas. Se uma criança tem área corporal de 0,32 m2, quanto cada dose de Fenobarbitol deve 
conter, em mg?   

A) 15,6 mg 
B) 16,5 mg 
C) 17,4 mg 
D) 18,3 mg 
E) 19,2 mg 

23. Para a realização de certa cirurgia são necessários 2 cirurgiões, 1 anestesista e 3 enfermeiros. Dentre os profissionais de 
um hospital aptos para realizar a cirurgia, estão 5 cirurgiões, 4 anestesistas e 10 enfermeiros. De quantas maneiras pode 
ser constituída a equipe que fará a cirurgia? 

A) 4.700 
B) 4.800 
C) 4.900 
D) 5.000 
E) 5.100 

24. O corpo humano é constituído essencialmente de átomos de oxigênio, carbono e hidrogênio. Na tabela a seguir, estão os 
percentuais dos elementos mais abundantes na massa do corpo humano. 

 

 
 
 
 

          Se a massa de uma pessoa é de 80 kg, qual a massa de hidrogênio no corpo da pessoa? 

A) 7,2 kg 
B) 7,4 kg 
C) 7,6 kg 
D) 7,8 kg 
E) 8,0 kg 

 
  

65%

18,50%

9,50%

3,20%
3,80%

Porcentagem dos elementos químicos na massa do corpo humano

Oxigênio (65%)

Carbono (18,5%)

Hidrogênio (9,5%)

Nitrogênio (3,2%)

Cálcio, fósforo, potássio e outros (3,8 %)
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25. Um automóvel passa por um posto da polícia rodoviária com uma velocidade constante de 108 km/h. Neste instante, um 
policial inicia a perseguição ao automóvel com uma motocicleta, partindo do repouso, com aceleração constante. 
Determine a aceleração mínima constante que a mo
iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade de 108 km/h. Dê 
sua resposta em � ��⁄ . 

A) 0,2 � ��⁄  
B) 0,4 � ��⁄  
C) 0,6 � ��⁄  
D) 0,8 � ��⁄  
E) 1,0 � ��⁄  

26. Dois ciclistas percorrem uma pista circular, no mesmo sentido e com movimento uniforme. A velocidade angular do ciclista 
A é A = 2,5 rad/s; e a velocidade angular do ciclista B é 
ponto da pista no mesmo instante de tempo. Determine em quanto tempo, depois desse instante, o ciclista A estará com 
uma volta de vantagem sobre o ciclista B. Neste problema considere o valor de 

A) 90 s 
B) 80 s 
C) 70 s 
D) 60 s 
E) 50 s  

27. Uma pessoa resolve instalar painéis solares no teto de sua casa 
consumo médio diário. Em sua localidade, cada painel de 1,0 m
estimativa, essa pessoa descobre que o seu consumo doméstico médio de energia está resumido na tabela abaixo.

 

Aparelho doméstico 
Geladeira 

Computador 
Televisão 

Ar-condicionado 
Chuveiro elétrico 

Forno de micro-ondas 
  

A partir dos dados acima, determine o número mínimo de painéis, de 1,0 m
seu consumo médio diário de energia elétrica. 

A) 10 
B) 30 
C) 50 
D) 70 
E) 90 

28. A figura F1 mostra o diagrama de fase (pressão vs. temperatura) da 
água. Baseado nesse gráfico, podemos afirmar que o uso da panela 
de pressão é mais eficiente para o cozimento de alimentos?

A) Sim, pois o vapor liberado pela válvula de segurança provoca 
agitação no alimento, tornando o processo mais eficiente.

B) Sim, pois as panelas são feitas de metal que absorvem mais 
calor. 

C) Sim, pois a temperatura no interior atinge valores acima da 
temperatura de ebulição da água em recipientes abertos.

D) Sim, pois quanto maior for a pressão interna mais facilmente a 
água se transforma em vapor. 

E) Sim, pois embora a temperatura de ebulição da água nunca 
possa ser maior do que 100ºC, o metal da panela atinge 
temperaturas maiores do que 100ºC.

FÍSICA 

NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  

por um posto da polícia rodoviária com uma velocidade constante de 108 km/h. Neste instante, um 
policial inicia a perseguição ao automóvel com uma motocicleta, partindo do repouso, com aceleração constante. 
Determine a aceleração mínima constante que a moto do policial deve ter para alcançar o carro em 1,0 minuto, após 
iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade de 108 km/h. Dê 

ciclistas percorrem uma pista circular, no mesmo sentido e com movimento uniforme. A velocidade angular do ciclista 
= 2,5 rad/s; e a velocidade angular do ciclista B é B = 2,4 rad/s. Ambos os ciclistas passam por um determinado 

esmo instante de tempo. Determine em quanto tempo, depois desse instante, o ciclista A estará com 
uma volta de vantagem sobre o ciclista B. Neste problema considere o valor de � = 3. Dê sua resposta em segundos.

Uma pessoa resolve instalar painéis solares no teto de sua casa a fim de gerar a energia elétrica necessária para o seu 
consumo médio diário. Em sua localidade, cada painel de 1,0 m

2
 de área gera, em média, 0,5 kWh. Ao fazer uma 

estimativa, essa pessoa descobre que o seu consumo doméstico médio de energia está resumido na tabela abaixo.

Potência consumida (kW) Tempo médio de uso diário
0,25 24 h
0,50 2 h
0,10 5 h
3,00 5 h
4,00 30 min
1,50 20 min

  
A partir dos dados acima, determine o número mínimo de painéis, de 1,0 m2 de área cada, necessários para satisfazer 
seu consumo médio diário de energia elétrica.  

A figura F1 mostra o diagrama de fase (pressão vs. temperatura) da 
podemos afirmar que o uso da panela 

is eficiente para o cozimento de alimentos? 

Sim, pois o vapor liberado pela válvula de segurança provoca 
agitação no alimento, tornando o processo mais eficiente. 
Sim, pois as panelas são feitas de metal que absorvem mais 

interior atinge valores acima da 
temperatura de ebulição da água em recipientes abertos. 
Sim, pois quanto maior for a pressão interna mais facilmente a 

Sim, pois embora a temperatura de ebulição da água nunca 
ser maior do que 100ºC, o metal da panela atinge 

temperaturas maiores do que 100ºC. 
Figura F1

 

por um posto da polícia rodoviária com uma velocidade constante de 108 km/h. Neste instante, um 
policial inicia a perseguição ao automóvel com uma motocicleta, partindo do repouso, com aceleração constante. 

to do policial deve ter para alcançar o carro em 1,0 minuto, após 
iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade de 108 km/h. Dê 

ciclistas percorrem uma pista circular, no mesmo sentido e com movimento uniforme. A velocidade angular do ciclista 
= 2,4 rad/s. Ambos os ciclistas passam por um determinado 

esmo instante de tempo. Determine em quanto tempo, depois desse instante, o ciclista A estará com 
Dê sua resposta em segundos. 

gerar a energia elétrica necessária para o seu 
de área gera, em média, 0,5 kWh. Ao fazer uma 

estimativa, essa pessoa descobre que o seu consumo doméstico médio de energia está resumido na tabela abaixo. 

Tempo médio de uso diário 
24 h 
2 h 
5 h 
5 h 

30 min 
20 min 

de área cada, necessários para satisfazer 

 

Figura F1 



29. Um mol de um gás monoatômico ideal sofre a transformação termodinâmica 
figura F2. Calcule o trabalho realizado pelo gás nesta transfo

A) +6,0 ×  10
5
 J 

B) +15 ×  10
5
 J 

C) −15 × 105 J 

D) −6,0 ×  10
5
 J 

E) +10 ×  10
5
 J 

 
 

 

30. Suponha que uma onda se propaga em um meio linear homogêneo
período desta onda sabendo que o comprimento de onda associado a ela é de 10 cm. Dê sua resposta em segundos.  

A) 3,0 × 10
�4

 s   

B) 2,5 × 10
�4

 s 

C) 2,0 × 10
�4

 s 

D) 1,5 × 10�4 s 

E) 1,0 × 10
�4

 s 

31. Uma bola homogênea de massa específica igual a 0,5 g/cm
com água, como mostrado na figura F3, e em seguida
água, considere que a massa específica da água é igual a 1,
Dê sua resposta em m/s2. 

A) 2,0 m/s
2
 

B) 4,0 m/s2 
C) 6,0 m/s

2
 

D) 8,0 m/s
2
 

E) 10 m/s
2
 

 
 
 
 

32. Um feixe de luz monocromática se propaga de um meio 1 para um meio 2, ambos homogêneos e transparentes, como 
mostrado na figura F4. Determine a razão n

meio 2. Dados: sen 60� = √3 2⁄  e cos 60

A) 1 √3⁄  

B) √3 

C) √3 2⁄  

D) 2 √3⁄  

E) √2 
 
 
 
 

33. As lâmpadas incandescentes são pouco eficientes. Em média, apenas
lâmpada incandescente é transformada em luz visível. O restante da energia é transformada em calor. Por essa razão
lâmpadas incandescentes estão sendo cada vez mais substituídas pelas lâmpadas de LED. Considera
incandescente que consome 100 W de potência elétrica, calcule a energia perdida em forma de calor para cada minuto de 
funcionamento da lâmpada. Dê sua resposta em 

A) 5,7 kJ 
B) 6,0 kJ 
C) 8,0 kJ 
D) 8,7 kJ 
E) 9,7 kJ 

Um mol de um gás monoatômico ideal sofre a transformação termodinâmica � → � → �, indicada no diagrama P
figura F2. Calcule o trabalho realizado pelo gás nesta transformação. Dê sua resposta em Joule.  

Suponha que uma onda se propaga em um meio linear homogêneo, com velocidade constante de 400 m/s. Determine o 
período desta onda sabendo que o comprimento de onda associado a ela é de 10 cm. Dê sua resposta em segundos.  

ca igual a 0,5 g/cm
3  

e volume V é mergulhada totalmente dentro de um recipiente 
com água, como mostrado na figura F3, e em seguida, liberada. Calcule a aceleração da bola. Despreze o atrito com a 
água, considere que a massa específica da água é igual a 1,0 g/cm

3
 e considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s

Um feixe de luz monocromática se propaga de um meio 1 para um meio 2, ambos homogêneos e transparentes, como 
mostrado na figura F4. Determine a razão n1/n2, onde n1 é o índice de refração do meio 1 e n2 é o índice de refração do 

0� = 1 2⁄ . 

As lâmpadas incandescentes são pouco eficientes. Em média, apenas 5% da energia elétrica consumida por uma 
lâmpada incandescente é transformada em luz visível. O restante da energia é transformada em calor. Por essa razão

cada vez mais substituídas pelas lâmpadas de LED. Considera
incandescente que consome 100 W de potência elétrica, calcule a energia perdida em forma de calor para cada minuto de 
funcionamento da lâmpada. Dê sua resposta em kJ. 

Figura F2 

Figura F3 

indicada no diagrama P-V da 

com velocidade constante de 400 m/s. Determine o 
período desta onda sabendo que o comprimento de onda associado a ela é de 10 cm. Dê sua resposta em segundos.   

e volume V é mergulhada totalmente dentro de um recipiente 
liberada. Calcule a aceleração da bola. Despreze o atrito com a 

e considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s
2
. 

Um feixe de luz monocromática se propaga de um meio 1 para um meio 2, ambos homogêneos e transparentes, como 
é o índice de refração do 

5% da energia elétrica consumida por uma 
lâmpada incandescente é transformada em luz visível. O restante da energia é transformada em calor. Por essa razão, as 

cada vez mais substituídas pelas lâmpadas de LED. Considerando uma lâmpada 
incandescente que consome 100 W de potência elétrica, calcule a energia perdida em forma de calor para cada minuto de 

Figura F4 



34. O circuito da figura F5 mostra um gerador caracterizado pela ddp (E) e resistência interna (r). Sabe-se que E = 12 V,           

r = 1,0 e R  5,0  Determine a potência dissipada pelo resistor R nestas condições. Dê sua resposta em Watt. 

A) 20 W 
B) 40 W 
C) 60 W 
D) 12 W 
E) 6,0 W 

 
 

Figura F5 
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QUÍMICA, 16 (dezesseis) de BIOLOGIA, 08 (oito) de HISTÓRIA e 08 (oito) de GEOGRAFIA. 

Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, como resposta correta, apenas uma alternativa. 

e número de inscrição. Qualquer 

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

neta esferográfica preta ou azul e faça as marcas de acordo com o 

Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo. 

cais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 

 

2018.1 

TIPO B 

 



INGLÊS

 
Read TEXT 1 below and answer questions 1
 
TEXT 1 

First gene therapy — 
 

When doctors saw the report on Bill Ludwig’s bone
ordered the test repeated. But the results came back the same: His lethal leukemia had been wiped out by an 
experimental treatment never before used in human
72-year-old retired New Jersey corrections officer, who had battled the disease for a decade. He and his oncologist 
both broke down when she delivered the good news in 2010. “Nobody was hoping for

The pioneering therapy administered to Ludwig and a few other adults at the University of Pennsylvania 
hospital paved the way for clinical trials with children. Six
the first pediatric recipient in 2012. Like Ludwig, she remains cancer
track to become the first gene therapy approved by the Food and Drug Administration. An FDA advisory committee 
will decide Wednesday whether to recommend approva
altered immune cells to fight blood cancers.
end of September. That would open the latest chapter in immunotherapy 
Carl June, who led its development. 

 The CAR T-cell treatment, manufactured by the drug company Novartis, initially would be available only for 
the small number of children and young adults whose leukemia does not respond to 
typically have a grim prognosis, but in the pivotal trial testing the therapy in almost a dozen countries, 83 percent of 
patients went into remission. A year later, two

Yet along with the enthusiasm com
procedure. It involves extracting white blood cells called T cells 
patient’s blood, freezing them and sending them to Novartis’s sprawling m
There, a crippled HIV fragment is used to genetically modify the T cells so they can find and attack the cancer. The 
cells then are refrozen and sent back to be infused into the patient.
multiplies astronomically. 

Novartis has not disclosed the price for its therapy, but analysts are predicting $300,000 to $600,000 for a 
one-time infusion. Brad Loncar, whose investment fund focuses on companies that develop immunotherap
treatments, hopes the cost does not prompt a backlash. “CAR
the envelope and at the cutting edge of science.”

The biggest concerns, however, center on safety. The revved
fighting agent but also a dangerous threat to the patient. Serious side effects abound, raising concerns about broad 
use. “Treating patients safely is the heart of the rollout,” said Stephan Grupp of Children’s Hospital of Philadelphia, 
who as director of the hospital’s cancer immunotherapy program led early pediatric studies as well as Novartis’s 
global trial. “The efficacy takes care of itself, but safety takes a lot of attention.” […]

One of the most common side effects is called cytokine r
flulike symptoms that in some cases can be so dangerous that the patient ends up in intensive care. The other 
major worry is neurotoxicity, which can result in temporary confusion or potentially fatal brain swel
Therapeutics, a biotech firm in Seattle, shut down one of its CAR T
swelling. Novartis has not seen brain swelling in its trials, company officials said.

To try to ensure patient safety, Novartis i
widely and aggressively as possible. The company instead will designate 30 to 35 medical centers to administer 
the treatment. Many of them took part in the clinical trial, and all have gotten 
others. […] 

With FDA approval seeming imminent, the researchers who were so instrumental in the therapy’s 
development and testing are almost giddy. Grupp is especially pleased that the advance will be available first to 
children. “Usually everything is developed first for adults,” he noted recently, “and children are an afterthought.”

 

McGinley, Laurie. 
<https://www.washingtonpost.com/national
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questions 1-6 according to it. 

 

 ‘a true living drug’ — on the cusp of FDA approval

When doctors saw the report on Bill Ludwig’s bone-marrow biopsy, they thought it was a mistake and 
ordered the test repeated. But the results came back the same: His lethal leukemia had been wiped out by an 
experimental treatment never before used in humans.“We were hoping for a little improvement,” remembered the 

old retired New Jersey corrections officer, who had battled the disease for a decade. He and his oncologist 
both broke down when she delivered the good news in 2010. “Nobody was hoping for zero cancer.”

The pioneering therapy administered to Ludwig and a few other adults at the University of Pennsylvania 
hospital paved the way for clinical trials with children. Six-year-old Emily Whitehead, who was near death, became 

ipient in 2012. Like Ludwig, she remains cancer-free. Such results are why the treatment is on 
track to become the first gene therapy approved by the Food and Drug Administration. An FDA advisory committee 
will decide Wednesday whether to recommend approval of the approach, which uses patients’ own genetically 
altered immune cells to fight blood cancers. If the panel gives the nod, the agency probably will follow suit by the 
end of September. That would open the latest chapter in immunotherapy — “a true living drug,” said Penn scientist 

cell treatment, manufactured by the drug company Novartis, initially would be available only for 
the small number of children and young adults whose leukemia does not respond to standard care. Those patients 
typically have a grim prognosis, but in the pivotal trial testing the therapy in almost a dozen countries, 83 percent of 
patients went into remission. A year later, two-thirds remained so. […] 

Yet along with the enthusiasm come pressing questions about safety, cost and the complexity of the 
It involves extracting white blood cells called T cells — the foot soldiers of the immune system 

patient’s blood, freezing them and sending them to Novartis’s sprawling manufacturing plant in Morris Plains, N.J. 
There, a crippled HIV fragment is used to genetically modify the T cells so they can find and attack the cancer. The 
cells then are refrozen and sent back to be infused into the patient. Once inside the person’s bo

Novartis has not disclosed the price for its therapy, but analysts are predicting $300,000 to $600,000 for a 
time infusion. Brad Loncar, whose investment fund focuses on companies that develop immunotherap

treatments, hopes the cost does not prompt a backlash. “CAR-T is not the EpiPen,” he said. “This is truly pushing 
the envelope and at the cutting edge of science.” 

The biggest concerns, however, center on safety. The revved-up immune system becomes a 
fighting agent but also a dangerous threat to the patient. Serious side effects abound, raising concerns about broad 
use. “Treating patients safely is the heart of the rollout,” said Stephan Grupp of Children’s Hospital of Philadelphia, 

s director of the hospital’s cancer immunotherapy program led early pediatric studies as well as Novartis’s 
global trial. “The efficacy takes care of itself, but safety takes a lot of attention.” […] 

One of the most common side effects is called cytokine release syndrome, which causes high fever and 
flulike symptoms that in some cases can be so dangerous that the patient ends up in intensive care. The other 
major worry is neurotoxicity, which can result in temporary confusion or potentially fatal brain swel
Therapeutics, a biotech firm in Seattle, shut down one of its CAR T-cell programs after five patients died of brain 
swelling. Novartis has not seen brain swelling in its trials, company officials said. 

To try to ensure patient safety, Novartis is not planning a typical product rollout, with a drug pushed as 
widely and aggressively as possible. The company instead will designate 30 to 35 medical centers to administer 
the treatment. Many of them took part in the clinical trial, and all have gotten extensive training by Grupp and 

With FDA approval seeming imminent, the researchers who were so instrumental in the therapy’s 
development and testing are almost giddy. Grupp is especially pleased that the advance will be available first to 

dren. “Usually everything is developed first for adults,” he noted recently, “and children are an afterthought.”

McGinley, Laurie. First gene therapy — ‘a true living drug’ — on the cusp of FDA approval
https://www.washingtonpost.com/national/health-science>. Acesso em: 22 set. 2017.Texto adaptado.

 

on the cusp of FDA approval 

marrow biopsy, they thought it was a mistake and 
ordered the test repeated. But the results came back the same: His lethal leukemia had been wiped out by an 

s.“We were hoping for a little improvement,” remembered the 
old retired New Jersey corrections officer, who had battled the disease for a decade. He and his oncologist 

zero cancer.” 

The pioneering therapy administered to Ludwig and a few other adults at the University of Pennsylvania 
old Emily Whitehead, who was near death, became 

Such results are why the treatment is on 
track to become the first gene therapy approved by the Food and Drug Administration. An FDA advisory committee 

l of the approach, which uses patients’ own genetically 
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cell treatment, manufactured by the drug company Novartis, initially would be available only for 
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anufacturing plant in Morris Plains, N.J. 
There, a crippled HIV fragment is used to genetically modify the T cells so they can find and attack the cancer. The 

Once inside the person’s body, the T-cell army 

Novartis has not disclosed the price for its therapy, but analysts are predicting $300,000 to $600,000 for a 
time infusion. Brad Loncar, whose investment fund focuses on companies that develop immunotherapy 

T is not the EpiPen,” he said. “This is truly pushing 

up immune system becomes a potent cancer-
fighting agent but also a dangerous threat to the patient. Serious side effects abound, raising concerns about broad 
use. “Treating patients safely is the heart of the rollout,” said Stephan Grupp of Children’s Hospital of Philadelphia, 

s director of the hospital’s cancer immunotherapy program led early pediatric studies as well as Novartis’s 

elease syndrome, which causes high fever and 
flulike symptoms that in some cases can be so dangerous that the patient ends up in intensive care. The other 
major worry is neurotoxicity, which can result in temporary confusion or potentially fatal brain swelling. Juno 

cell programs after five patients died of brain 

with a drug pushed as 
widely and aggressively as possible. The company instead will designate 30 to 35 medical centers to administer 

extensive training by Grupp and 

With FDA approval seeming imminent, the researchers who were so instrumental in the therapy’s 
development and testing are almost giddy. Grupp is especially pleased that the advance will be available first to 

dren. “Usually everything is developed first for adults,” he noted recently, “and children are an afterthought.” 

on the cusp of FDA approval. Disponível em: 
>. Acesso em: 22 set. 2017.Texto adaptado. 



01. Laurie McGinley covers health and medicine for The Washington Post. On July 11
th
, 2017, she delivered the above 

breaking news story about 

A) blood cancer patients who went into remission despite their bad prognosis. 
B) a clinical trial testing immunotherapy at the University of Pennsylvania hospital. 
C) an experimental immunotherapy that is on the verge of approval by the FDA. 
D) the latest drug marketing approval by the United States Food and Drug Administration. 
E) a six-year-old girl who remains cancer-free five years after receiving the CAR T-cell therapy. 

02. In: “If the panel gives the nod, the agency probably will follow suit by the end of September” (paragraph 2), the expression 
“the panel” refers to the 

A) first gene therapy. 
B) results of the treatment. 
C) genetically altered immune cells. 
D) FDA advisory committee. 
E) patients at the University of Pennsylvania hospital. 

03. Scientist Carl June refers to the CAR T-cell therapy as “a true living drug” (paragraph 2) mainly because it 

A) uses patient’s own modified T-cells to attack the cancer. 
B) is infused directly into the patient’s body. 
C) opens the latest chapter in immunotherapy. 
D) is manufactured individually for each patient. 
E) has paved the way for pivotal trials with children. 

04. Regarding the CAR T-cell procedure, it is correct to say that  

A) once the T-cells had been genetically altered, they are multiplied in a lab. 
B) a whole HIV is used in the process to alter a sample of the patient’s immune cells. 
C) it is necessary to chill the modified T-cells before dripping them back into the patient. 
D) a special type of white blood cells is removed from the foot of the patient as a first step. 
E) the patient’s frozen T-cells are the raw materials to be manufactured by Novartis. 

05. Even though the clinical trials have been stunningly successful, the therapy can also lead to severe and potentially fatal 
reactions. However, Novartis denies the occurrence of 

A) common side effects. 
B) cytokine release syndrome. 
C) autoimmune illnesses. 
D) brain swelling. 
E) attacks to healthy tissue. 

06. When it comes to developing and testing new therapies, the fact that CAR T-cell therapy will be accessible first to children 
is something quite 

A) remarkable. 
B) logical. 
C) obvious. 
D) ordinary. 
E) orthodox. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Read TEXT 2 below and answer questions 7-10 according to it. 
 
TEXT 2 
 

 
How to Prevent Deadly Infection in Babies? Good Bacteria 

 
It may be possible, scientists say, to save many thousands of newborns in poor countries by giving them a 

simple probiotic — a strain of bacteria originally scooped out of the diaper of a healthy baby. A large clinical trial in 
rural India has found that babies fed a special strain of Lactobacillus bacteria for just one week were 40 percent 
less likely to develop sepsis, a life-threatening bloodstream infection. Sepsis kills 600,000 newborns a year, many 
of them in India and neighboring countries.  

The treatment was so successful that an oversight panel stopped the trial early because it would have been 
unethical to keep giving a placebo to half the babies in the study. Moreover, the babies fed the probiotic — which 
costs only $1 — also had fewer pneumonias, fewer bouts of diarrhea, fewer ear infections and even fewer 
infections of the umbilical cord stump. The results, researchers said, suggest that carefully chosen probiotics could 
also help prevent stunting, which afflicts 160 million of the world’s children. The condition is caused by chronic 
malnutrition and diarrhea, and persists even when children get enough food. Experts believe they lack the bacteria 
needed to absorb nutrients. 

The study “is an absolute game-changer,” said Dr. Tobias R. Kollmann, a pediatric immunologist at the 
University of British Columbia who was not involved in the research. “There’s nothing we have like this in our 
armamentarium to prevent infections in newborns. Also, there’s how cheap it is, its ease of use — it’s oral — and 
its independence of pharmaceutical companies and their patent issues.” 

Generally, probiotic supplements are intended to colonize the gut with beneficial bacteria to prevent harmful 
strains from gaining hold. Scientists are unsure how the test formulation works, but they believe it may strengthen 
the gut wall to prevent leaking of harmful bacteria into the blood and also activate immune cells in the lymphoid 
tissues lining the gut, which migrate to distant organs to attack infections there. 

The journal Nature published the study last week; an accompanying commentary by Daniel J. Tancredi, a 
health statistician at the University of California, Davis, called the results “astonishing.” The study’s lead author, 
however, cautioned that he did not consider all probiotics beneficial, or even safe. Mixtures like those sold in 
health-food stores “are completely nonsense,” said the author, Dr. Pinaki Panigrahi, a pediatrician at the University 
of Nebraska Medical Center’s Child Health Research Institute. 

Probiotics must be as exactly matched to the illness for which they are prescribed as antibiotics are, Dr. 
Panigrahi said. Taking an inappropriate probiotic would be like taking cold medicine for tuberculosis, he said, just 
because both affect the respiratory tract: “If you mix three or four or five, that’s your funeral.” Giving the wrong 
bacteria to a sick baby could be deadly, so his team spent over a decade testing 280 different strains, looking for 
one that clung to the gut, never entered the bloodstream and could outgrow harmful bacteria. 

 
Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/08/21/health/how-to-prevent-deadly-infection-in-babies-good-

bacteria.html?rref=collection%2Fcolumn%2FGlobal%20Health&action=click&contentCollection=Health&module=Collection&region=Marginalia&
src=me&version=column&pgtype=article>. Acesso em 30/09/2017. Texto adaptado. 

 

 

 

07. The news article above aims to discuss 

A) the death of thousands of newborns in rural India with sepsis. 
B) a new product currently launched in India by a pharmaceutical company. 
C) the results of a current research in the field of sepsis prevention.   
D) the means of sepsis prevention currently available in developing countries. 
E) sepsis – a life-threatening condition which causes severe infection in children. 

08. The clinical trial in rural India was prematurely interrupted 

A) due to the cost of the treatment and its patent issues. 
B) because of ethical dilemmas surrounding the use of placebo to feed half of the babies.  
C) as scientists were unsure how the test formulation worked.  
D) for half the babies had not responded so well to the “good bacteria” treatment.  
E) because the rate of stunting among the babies reduced by 40% in one week.  



09. In saying: “Probiotics must be as exactly matched to the illness for which they are prescribed as antibiotics” (paragraph 6), 
Dr. Panigrahi means that they 

A) don’t need to be as adequately prescribed as antibiotics are.  
B) might be prescribed according to the specific illness as antibiotics are prescribed.  
C) could be prescribed exactly in the same way as antibiotics: to treat the specific illness.  

D) can be prescribed to treat the specific symptom or disease just as antibiotics are prescribed. 
E) have to be adequately prescribed just like antibiotics are prescribed.  

10. Research findings suggest that  

A) a large proportion of neonatal sepsis in poor countries could be effectively prevented using carefully chosen 
probiotics. 

B) babies fed a certain strain of probiotic bacteria are more likely to develop blood infections. 
C) probiotic mixtures such as those sold in health-food stores are an equally effective treatment and would be easily 

available to most people. 
D) sepsis in early infancy results in 600.000 annual deaths in India and neighboring countries. 
E) a special strain of Lactobacillus bacteria increases the leaking of harmful bacteria into the blood. 

 



QUÍMICA 

NINGUÉM ENSINA  
SAÚDE ASSIM  

 

11. A tabela periódica dispõe os elementos químicos de 
forma sistemática e ordenada por seus números 
atômicos. Esse ordenamento mostra tendências 
periódicas, tais como reatividades similares na mesma 
família. A respeito da classificação periódica dos 
elementos, assinale a alternativa incorreta

A) Os halogênios são elementos que possuem 7 
elétrons na camada de valência. 

B) Um gás nobre possui raio atômico menor que um 
calcogênio do mesmo período. 

C) Um elemento cuja distribuição eletrônica termina 
em subnível d é um elemento de transição.

D) Entre os elementos da mesma família, quanto 
maior o número atômico menor a 
eletronegatividade. 

E) Entre os elementos do mesmo período, quanto 
maior o número atômico maior o caráter metálico.

12. A corrosão dos metais é um processo natural em q
o metal é deteriorado por meio de reações redox. 
Essas reações envolvem, principalmente, o oxigênio 
do ar. No caso do ferro, a corrosão é denominada 
enferrujamento e pode ser representada pela equação 
química não balanceada: 

Fe(s) + O2(g) Fe2O3(
 
Para estudar a corrosão, um químico refez essa 
reação num reator. Calcule a massa aproximada de 
ferro que reagiu com 8,2 L de gás oxigênio a 27
1,5 atm. Dado: Fe = 56 g/mol. 

A) 28,00g 
B) 56,12g 
C) 37,33g 
D) 74,66g 
E) 93,25g 

13. Para impedir ou pelo menos diminuir 
causados pela corrosão, existem vários métodos de 
proteção e um dos mais eficientes é a galvanização, 
um processo em que se reveste uma peça de ferro ou 
de aço com zinco metálico. Qual é a corrente 
requerida para depositar, por galvanização, 6
de zinco em 2,0 minutos, a partir de uma solução 
aquosa de cloreto de zinco (ZnCl2)? Dados: Zn = 65,4 
g/mol; constante de Faraday = 96500 C/mol.

A) 0,21 A 
B) 0,16 A 
C) 0,27 A 
D) 0,32 A 
E) 0,38 A 

A tabela periódica dispõe os elementos químicos de 
forma sistemática e ordenada por seus números 
atômicos. Esse ordenamento mostra tendências 
periódicas, tais como reatividades similares na mesma 
família. A respeito da classificação periódica dos 

incorreta. 

Os halogênios são elementos que possuem 7 

Um gás nobre possui raio atômico menor que um 

Um elemento cuja distribuição eletrônica termina 
mento de transição. 

Entre os elementos da mesma família, quanto 
maior o número atômico menor a 

do mesmo período, quanto 
maior o número atômico maior o caráter metálico. 

A corrosão dos metais é um processo natural em que 
o metal é deteriorado por meio de reações redox. 
Essas reações envolvem, principalmente, o oxigênio 
do ar. No caso do ferro, a corrosão é denominada 
enferrujamento e pode ser representada pela equação 

(s)  

Para estudar a corrosão, um químico refez essa 
reação num reator. Calcule a massa aproximada de 
ferro que reagiu com 8,2 L de gás oxigênio a 27

o
C e 

Para impedir ou pelo menos diminuir os prejuízos 
causados pela corrosão, existem vários métodos de 
proteção e um dos mais eficientes é a galvanização, 
um processo em que se reveste uma peça de ferro ou 
de aço com zinco metálico. Qual é a corrente 
requerida para depositar, por galvanização, 6,54 mg 

a partir de uma solução 
)? Dados: Zn = 65,4 

g/mol; constante de Faraday = 96500 C/mol. 

14. Após um grave acidente de trânsito, um caminhão 
tombou, espalhando uma grande massa de soda 
cáustica. Como estava chovendo, a soda cáustica 
solubilizou e penetrou no solo, contaminando a água 
de uma cisterna que abastecia um hospital. 
Considerando a situação relatada, assinale a 
alternativa correta. 

A) Como é praticamente inso
quantidade mínima de soda cáustica penetrou no 
solo. 

B) Como é um sólido volátil, grande parte da soda 
cáustica se dissipou pelo ar.

C) A água da cisterna teve seu pH diminuído após a 
contaminação com a soda cáustica.

D) Após a contaminação, a águ
tornou imprópria para consumo devido à elevada 
acidez. 

E) Ao pingar o indicador fenolftaleína numa amostra 
da água da cisterna, observou

15. Considere a curva de solubilidade do cloreto de 
amônio em água: 

Solubilidade

(g NH4Cl/100g H2O)

0 30

30

60

90

 
 
Um técnico de laboratório preparou uma solução 
saturada deste sal a 60

o
C e removeu todo o corpo de 

fundo. Após resfriamento, a temperatura chegou em 
30

o
C. O técnico filtrou o NH

precipitado e verificou que sua massa era igual a
Qual foi o volume aproximado de água utilizada no 
preparo da solução? 

A) 350 mL 
B) 400 mL 
C) 250 mL 
D) 200 mL 
E) 150 mL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após um grave acidente de trânsito, um caminhão 
a grande massa de soda 

cáustica. Como estava chovendo, a soda cáustica 
solubilizou e penetrou no solo, contaminando a água 
de uma cisterna que abastecia um hospital. 
Considerando a situação relatada, assinale a 

Como é praticamente insolúvel, apenas uma 
quantidade mínima de soda cáustica penetrou no 

Como é um sólido volátil, grande parte da soda 
cáustica se dissipou pelo ar. 
A água da cisterna teve seu pH diminuído após a 
contaminação com a soda cáustica. 
Após a contaminação, a água da cisterna se 
tornou imprópria para consumo devido à elevada 

Ao pingar o indicador fenolftaleína numa amostra 
da água da cisterna, observou-se a cor rosa. 

Considere a curva de solubilidade do cloreto de 

Temperatura

(oC)

60 90

Um técnico de laboratório preparou uma solução 
C e removeu todo o corpo de 

fundo. Após resfriamento, a temperatura chegou em 
C. O técnico filtrou o NH4Cl sólido que havia 

precipitado e verificou que sua massa era igual a 60g. 
Qual foi o volume aproximado de água utilizada no 



16. A radioterapia é um tratamento oncológico que utiliza uma radiação ionizante no tratamento de tumores malignos. Uma 
fonte de radiação ionizante frequente é o cobalto-60 cujo decaimento emite partículas β e radiação . Como o cobalto-60 é 
um radioisótopo que não existe na natureza, ele precisa ser obtido artificialmente em reatores nucleares a partir do isótopo 
estável cobalto-59. As equações abaixo representam a síntese do cobalto-60 e o seu decaimento radioativo: 

 
 

 Considerando esse contexto, é correto afirmar que: 

A) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 28. 
B) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico igual a 26. 
C) x é uma partícula β e o Ni tem número atômico igual a 28. 
D) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico igual a 28. 
E) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 26. 

17. Para que as pessoas tenham pleno conforto respiratório e térmico, existe uma faixa de umidade relativa do ar que é 
considerada ideal. Esta faixa compreende valores de 40% a 60%. Acima desta faixa, o excesso de umidade traz 
desconforto térmico, e abaixo, o ar seco pode causar ressecamento e sangramentos devido à perda de líquido das 
mucosas das vias aéreas. Sabendo que a pressão máxima de vapor da água é 0,036 atm a 27

o
C, calcule a massa de 

vapor de água presente no ar de uma sala cuja área é 32,8m
2
 e cujo pé direito é 2,5m, num dia em que a umidade relativa 

do ar é 50%. Dados: H = 1g/mol; O = 16 g/mol. 

A) 0,74 kg 
B) 0,97 kg 
C) 1,29 kg 
D) 1,08 kg 
E) 1,41 kg 

18. A aplicação de compostos nitrogenados em química orgânica sintética é muito diversificada e envolve a preparação de 
medicamentos, corantes, explosivos e vitaminas. Observe os compostos abaixo. 

 
 

 
Sobre esses compostos, assinale a afirmativa incorreta. 

A) O TNT é um nitro-composto. 
B) A porção nitrogenada da fluoxetina é uma amina secundária. 
C) O índigo possui anéis heteroaromáticos em sua estrutura.  
D) O TNT tem maior caráter básico que a anfetamina. 
E) A porção nitrogenada do paracetamol é uma amida.  



19. Álcoois são substratos muito comuns em síntese 
orgânica e a oxidação desses compostos é utilizada 
com frequência. Abaixo temos a representação 
esquemática da oxidação do 2-pentanol: 

 

 
 

Assinale a alternativa que indica corretamente a estrutura 
do produto formado. 
 

 
 
 
 

20. Todos os pares de estruturas abaixo representam o 
mesmo composto, EXCETO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

CÁLCULOS 



BIOLOGIA

 

21. O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável pelo controle das funções celulares e é 
constituído pelo envelope nuclear, nucleoplasma, cromatina e pelo nucléolo. Acerca do núcleo e de seus componentes, 
assinale a afirmativa correta. 

A) O envelope nuclear é contínuo e separa o material nuclear do citoplasma. 
B) Durante a divisão celular, é possível observar os cromossomos meióticos no leptóteno. 
C) A cromatina é formada por DNA associado a proteínas histonas. 
D) A síntese do RNA mensageiro ocorre nas regiões organizadoras do nucléolo. 
E) A eucromatina corresponde às regiões menos coradas da cromatina, pois os genes estão inativos. 

22. Os genes presentes na molécula de DNA têm a função de comandar e coordenar todo o funcionamento celular
responsáveis pelas características hereditárias. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

A) O RNAm leva a informação do gene para o citoplasma, onde ela é traduzida em moléculas de glicídios.
B) Os genes são transcritos em moléculas de RNA. 
C) Todos os tipos de RNA são produtos da tradução gênica. 
D) O DNA é representado por uma dupla hélice e formado por várias proteínas. 
E) Timina e guanina são bases nitrogenadas púricas. 

23. Os vírus sobrevivem no interior de células hospedeiras, causando danos à 
modos de transmissão. Identifique o modo como cada virose é transmitida, numerando a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

1) Rubéola (    ) Contato sexual e transfusão de sangue.
2) AIDS (    ) Contato direto com pessoas con
3) Raiva (    ) Picada do mosquito 
4) Hepatite (    ) Mordida de animal infectado.
5) Dengue (    ) Ingestão de água ou alimentos contaminados, contato sexual e transfusão de sangue.

 

       A sequência correta, de cima para baixo, é:
 

A) 2, 3, 5, 1 e 4. 
B) 2, 1, 5, 3 e 4. 
C) 4, 2, 1, 5 e 3. 
D) 4, 5, 3, 2 e 1. 
E) 5, 3, 4, 1 e 2. 

24. A evolução, em geral, é um processo lento e gradual. Assim, a origem de novas espécies pode ser explicada quando uma 
determinada população sofre alterações bruscas, tornando o território inadequado. Acerca do processo evolutivo das 
espécies, assinale a alternativa correta. 

A) Quando as barreiras geográficas são pequenas e as áreas de sobrevivência são grandes, essas áreas r
nome de refúgio.  

B) Quando o isolamento geográfico impede o cruzamento entre os indivíduos de duas populações, as espécies não são 
consideradas distintas.  

C) Barreiras ecológicas não promovem especiação.
D) As barreiras geográficas podem promover mecanis
E) Os mecanismos de isolamento reprodutivo pré

 

25. A reprodução sexuada garante a perpetuação e a variabilidade genética da espécie. Assim, na fecundação observa
fusão dos núcleos haploides do óvulo e do espermatozoide que culmina para o desenvolvimento embrionário. Acerca da 
reprodução sexuada, assinale a alternativa correta.

A) A fusão dos núcleos haploides do óvulo e do espermatozoide é denominada anfimixia. 
B) A célula resultante da fusão dos núcleos diploides do óvulo e do espermatozoide é denominada zigoto. 
C) A fecundação na espécie humana ocorre no útero. 
D) A fase inicial do desenvolvimento embrionário humano é chamada de blástula.
E) A implantação do embrião na parede do útero chama
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O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável pelo controle das funções celulares e é 
constituído pelo envelope nuclear, nucleoplasma, cromatina e pelo nucléolo. Acerca do núcleo e de seus componentes, 

O envelope nuclear é contínuo e separa o material nuclear do citoplasma.  
Durante a divisão celular, é possível observar os cromossomos meióticos no leptóteno.  
A cromatina é formada por DNA associado a proteínas histonas.  

iro ocorre nas regiões organizadoras do nucléolo.  
A eucromatina corresponde às regiões menos coradas da cromatina, pois os genes estão inativos. 

Os genes presentes na molécula de DNA têm a função de comandar e coordenar todo o funcionamento celular
responsáveis pelas características hereditárias. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. 

O RNAm leva a informação do gene para o citoplasma, onde ela é traduzida em moléculas de glicídios.
Os genes são transcritos em moléculas de RNA.  

dos os tipos de RNA são produtos da tradução gênica.  
O DNA é representado por uma dupla hélice e formado por várias proteínas.  
Timina e guanina são bases nitrogenadas púricas.  

Os vírus sobrevivem no interior de células hospedeiras, causando danos à saúde humana, e apresentam diferentes 
modos de transmissão. Identifique o modo como cada virose é transmitida, numerando a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

Contato sexual e transfusão de sangue. 
Contato direto com pessoas contaminadas ou contato com gotículas de saliva.
Picada do mosquito Aedes aegypti. 
Mordida de animal infectado. 
Ingestão de água ou alimentos contaminados, contato sexual e transfusão de sangue.

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A evolução, em geral, é um processo lento e gradual. Assim, a origem de novas espécies pode ser explicada quando uma 
determinada população sofre alterações bruscas, tornando o território inadequado. Acerca do processo evolutivo das 
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Quando o isolamento geográfico impede o cruzamento entre os indivíduos de duas populações, as espécies não são 

Barreiras ecológicas não promovem especiação. 
As barreiras geográficas podem promover mecanismos de isolamento reprodutivo.  
Os mecanismos de isolamento reprodutivo pré-zigóticos impedem a fecundação.  

A reprodução sexuada garante a perpetuação e a variabilidade genética da espécie. Assim, na fecundação observa
óvulo e do espermatozoide que culmina para o desenvolvimento embrionário. Acerca da 

reprodução sexuada, assinale a alternativa correta. 

A fusão dos núcleos haploides do óvulo e do espermatozoide é denominada anfimixia.  
cleos diploides do óvulo e do espermatozoide é denominada zigoto. 

A fecundação na espécie humana ocorre no útero.  
A fase inicial do desenvolvimento embrionário humano é chamada de blástula. 
A implantação do embrião na parede do útero chama-se gastrulação.  

 

 

O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável pelo controle das funções celulares e é 
constituído pelo envelope nuclear, nucleoplasma, cromatina e pelo nucléolo. Acerca do núcleo e de seus componentes, 

A eucromatina corresponde às regiões menos coradas da cromatina, pois os genes estão inativos.       

Os genes presentes na molécula de DNA têm a função de comandar e coordenar todo o funcionamento celular, e são 
 

O RNAm leva a informação do gene para o citoplasma, onde ela é traduzida em moléculas de glicídios. 

saúde humana, e apresentam diferentes 
modos de transmissão. Identifique o modo como cada virose é transmitida, numerando a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

taminadas ou contato com gotículas de saliva. 

Ingestão de água ou alimentos contaminados, contato sexual e transfusão de sangue. 

A evolução, em geral, é um processo lento e gradual. Assim, a origem de novas espécies pode ser explicada quando uma 
determinada população sofre alterações bruscas, tornando o território inadequado. Acerca do processo evolutivo das 

Quando as barreiras geográficas são pequenas e as áreas de sobrevivência são grandes, essas áreas recebem o 

Quando o isolamento geográfico impede o cruzamento entre os indivíduos de duas populações, as espécies não são 

A reprodução sexuada garante a perpetuação e a variabilidade genética da espécie. Assim, na fecundação observa-se a 
óvulo e do espermatozoide que culmina para o desenvolvimento embrionário. Acerca da 

cleos diploides do óvulo e do espermatozoide é denominada zigoto.  



26. A segunda Lei de Mendel envolve a herança de dois, três ou mais caracteres genéticos ao mesmo tempo. No esquema 
abaixo, temos um exemplo de di-hibridismo.   

 
 

Disponível em: <https://thinkbio.files.wordpress.com/2012/02/f22-19.jpg> Acesso em: 16 out. 2017. (Adaptado). 

 
Considerando os dados acima, analise as afirmações a seguir. 

1) A proporção fenotípica na geração F2 é 9:16 amarela-lisa.  
2) A proporção genotípica na geração F2 é de 1 (um) indivíduo vvrr.  
3) A proporção fenotípica na geração F2  de amarela-rugosa e verde-lisa é diferente.  
4) A proporção genotípica na geração F2 é de 9 (nove) indivíduos V-R-.  
5) A proporção genotípica na geração F2 é de 6 (seis) indivíduos V-rr.  

 

       Estão corretas, apenas: 
 

A) 1, 2 e 4. 
B) 1 e 3. 
C) 2, 3 e 5. 
D) 3 e 4. 
E) 2, 4 e 5. 

 



27. A visão em cores depende de pigmentos (proteínas) presentes em células especiais da retina – os cones – que possuem 
sensibilidade à luz. Sabendo do mecanismo de herança ligado ao sexo, analise as afirmativas abaixo quanto aos 
possíveis genótipos e fenótipos para daltonismo, e assinale a alternativa correta.  

A) X
D
X

D
 se refere a mulher daltônica. 

B) X
d
X

d
 se refere a mulher de visão normal, portadora do gene para o daltonismo. 

C) XDXd se refere a mulher de visão normal, portadora do gene para o daltonismo. 
D) X

D
Y se refere a homem de visão normal, portador do gene para o daltonismo. 

E) X
d
Y se refere a homem de visão normal. 

28. A classificação moderna dos seres vivos teve início com o sueco Karl Von Linné (1707-1778). Lineu, como conhecido em 
português, propôs em seu livro Systema Naturae, um sistema de classificação dos seres vivos que é empregado, com 
algumas modificações, até hoje. Com base neste sistema e no diagrama abaixo, assinale a alternativa cujas categorias 
taxonômicas propostas por Lineu estão organizadas hierarquicamente.  

A) Classe, Filo, Ordem, Família, Gênero. 
B) Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero. 
C) Filo, Classe, Família, Ordem, Gênero. 
D) Gênero, Família, Ordem, Classe, Filo. 
E) Classe, Filo, Ordem, Gênero, Família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Considerando a cadeia alimentar proposta no esquema abaixo, identifique os indivíduos que podem ser considerados 
consumidores primários, secundários e terciários, respectivamente. 

 
Disponível em: <http://www.exerciciosweb.com.br/ecologia/cadeia-alimentar-exercicios-gabarito/> Acesso em: 16 out. 2017. (Adaptado). 

 
         Podem ser considerados consumidores primários, secundários e terciários, respectivamente: 
 

A) preá, louva-a-deus e sabiá. 
B) sabiá, louva-a-deus e preá. 
C) aranha, grilo e gavião. 
D) louva-a-deus, rã e jararaca-do-banhado. 
E) aranha, rã e jararaca-do-banhado. 

Reino 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

Espécie 



30. Entre os organismos eucarióticos, os fungos apresentam algumas características gerais, próprias, que os diferenciam de 
outros organismos. Em relação a algumas características gerais dos fungos, é correto afirmar que: 

A) a principal substância de reserva dos fungos é o amido.  
B) as leveduras são fungos multicelulares que não apresentam parede celular. 
C) como hábito de vida, os fungos, por se alimentarem por absorção, são seres que vivem apenas como sapróbios e 

parasitas. 
D) em condições favoráveis, os fungos se reproduzem originando esporos em esporóforos. Essa reprodução se dá 

apenas de modo assexuado para que haja variabilidade genética. 
E) os fungos filamentosos apresentam micélio, que é o conjunto de hifas.  

31. Considerando o quadro abaixo, assinale a alternativa cujos agentes etiológicos e grupos taxonômicos estão em 
desacordo com a respectiva doença. 

 Doença Agente etiológico Grupo taxonômico 

A) Malária  Espécies de Plasmodium Protista 

B) Meningite epidêmica Neisseria meningitidis Procarionte, Domínio Bacteria 

C) Sífilis Treponema pallidum Protista 

D) Coqueluche Bordetella pertussis Procarionte, Domínio Bacteria 

E) Hanseníase Mycobacterium leprae Procarionte, Domínio Bacteria 

32. Quanto às relações entre seres vivos, analise o quadro abaixo e assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo 
de interação correspondente a cada organismo. 

 Abelhas Líquens Corais 
A) Colônia Sociedade Mutualismo 
B) Sociedade Sociedade Colônia 
C) Sociedade Mutualismo Colônia 
D) Colônia Colônia Mutualismo 
E) Colônia Mutualismo Sociedade 

33. O nitrogênio (N2) é um gás presente na atmosfera que, porém, não é utilizado de forma direta pela maior parte dos seres 
vivos. Para ser aproveitado pela maioria dos organismos, esse gás depende da sua fixação, sendo a biofixação o 
processo mais importante. Acerca do nitrogênio e dos processos para sua fixação, analise as afirmativas a seguir.  

1) Rhizobium, bactérias fixadoras de nitrogênio, transformam o N2 atmosférico em íons amônio. 
2) Nitrobacter transformam o íon amônio em nitrato.  
3) Nitrossomonas transformam íons de amônio em nitrito. 
4) Nitrobacter transforma o íon nitrito em nitrato. 

 

        Estão corretas apenas: 

A) 1, 2 e 4. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 3 e 4. 
E) 2 e 3. 

34. Nas angiospermas, os tecidos derivados dos meristemas primários são denominados tecidos primários. Em relação a 
esses tecidos, marque a alternativa incorreta. 

A) A epiderme é geralmente uniestratificada, formada por células justapostas, achatadas, aclorofiladas e com grande 
vacúolo. 

B) Os parênquimas são formados por células vivas, com parede celular delgada, e desempenham várias funções, como 
preenchimento de espaço, assimilação e reserva. 

C) O colênquima é formado por células vivas, geralmente alongadas e com paredes espessadas de forma desigual, e é 
considerado um tecido de sustentação da planta. 

D) O xilema é responsável pelo transporte da seiva bruta (água e sais minerais) e o floema é um tecido condutor de 
seiva elaborada (rica em substâncias orgânicas derivadas da fotossíntese). 

E) O esclerênquima é um tecido de sustentação da planta formado por células vivas, com parede celular espessada 
principalmente pelo depósito de lignina. 

 
 
 
 



35. A estrutura de locomoção é um dos critérios utilizados para classificar os protistas. Com base nesse critério, é correto 
afirmar que o Paramecium é um 

A) flagelado. 
B) foraminífero. 
C) heliozoário. 
D) radiolário. 
E) ciliado. 

36. A regulação da função renal está ligada basicamente à regulação da quantidade de líquidos do corpo. Assinale a 
alternativa que cita o principal agente fisiológico regulador do equilíbrio hídrico e o local onde é produzido. 

A) O hormônio antidiurético (ADH), produzido pelo hipotálamo. 
B) O hormônio cortisol, produzido pelas glândulas suprarenais. 
C) A vasopressina, produzida pelas glândulas suprarenais. 
D) O hormônio renina, produzido pela glândula adrenal. 
E) A aldosterona, produzida pelo hipotálamo. 

  



HISTÓRIA

 

37. O Renascimento modificou a vida dos europeus, derrubou mitos e mostrou a construção de novas formas de arte e de 
política. As reflexões de Copérnico contribuíram para:

A) a crise do catolicismo e da nobreza feudal 
B) o aumento da liberdade social e o fim do corporativismo.
C) as mudanças na forma de pensar o mundo e a natureza
D) a importância de uma literatura que busca apenas a crítica política.
E) o fim do romantismo com a aceitação das guerras entre nobres.

38. A burguesia conseguiu aumentar suas riquezas com a Expansão Marítima Europeia e as mudanças na economia. Houve 
também intensas trocas culturais e rivalidades entre as nações. 

A) as cidades viveram momentos de crescimento 
B) o feudalismo entrou em crise rapidamente 
C) as mudanças na economia se aprofundaram com a extinção da escravidão em todas as nações do mundo.
D) a religião católica defendeu a ética burguesa e 
E) a sociedade modificou hábitos, se afastou do cristianismo e adotou o fim do mercantilismo.

 
 

39. O stalinismo seguiu certos princípios do marxismo, mas adotou políticas repressivas que inibiu a exis
sociedade sem censura. O período de Stalin na URSS:

A) expandiu a economia de maneira acelerada, 
B) consagrou as disputas entre anarquistas e socialistas e se afastou radicalm
C) fez acordos militares com países asiáticos para implantar o socialismo na China e no Japão.
D) modernizou a sociedade com adoção de planos de industrialização e contato estreito com a Ásia e a Europa.
E) centralizou as medidas do governo e não poupou os adversários do regime, com emprego de medidas violentas.

40. A sociedade norte-americana vive impasses e ameaças de lutas sociais 
sofrem com: 

A) os limites para maior expansão do capitalismo e a concor
B) a agressividade bélica constante dos países asiáticos
C) a ineficácia, exclusiva dos projetos políticos 
D) a ocorrência de lutas contra o terrorismo e as intrigas com Isra
E) as relações sempre tensas com Cuba e as disputas comerciais com a França.

HISTÓRIA 
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O Renascimento modificou a vida dos europeus, derrubou mitos e mostrou a construção de novas formas de arte e de 
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41. A ocupação do Brasil trouxe riquezas para Portugal, embora tenha provocado grandes mudanças na sua organização 
econômica. O sistema de capitanias hereditárias foi uma saíd

A) ajudou a ocupar o território conquistado e conseguiu êxito na defesa militar da colônia, evitando a presença de 
invasores. 

B) obteve êxito destacado em Pernambuco com as plantações de algodão e 
metrópole. 

C) apresentou falhas em muitas regiões e não livrou a colônia de ataques de outros países europeus.
D) conseguiu financiamento da burguesia holandesa durante o século XVI, sobretudo na região de São Paulo e 

Pernambuco. 
E) fracassou de maneira avassaladora, devido às rebeldias dos colonos e à falta de financiamento econômico para 

motivar investimentos. 

42. Os movimentos de rebeldia contra Portugal não conseguiram acabar com o domínio português nos três primeiros séculos 
da sua ocupação. No século XIX, com a organização da Revolução de 1817, houve:

A) o fim do domínio português nas capitanias de Pernambuco e 
B) a extinção do uso da mão de obra escrava na produção do açúcar.
C) a organização de uma resistência ao governo c
D) a articulação de Pernambuco com São Paulo para evitar a cobrança de imposto
E) a grande divulgação de ideias liberais e debates sobre a libertação dos escravos.

43. O governo de Getúlio Vargas, na sua fase posterior à decretaçã
Getúlio Vargas é considerado: 

A) um fascista que trouxe as ideias de Mussolini para o Brasil e perseguiu a classe operária.
B) um populista que era contra a industrialização e defen
C) um governante com interesses de modernizar o Brasil, mas com tendências autoritárias.
D) um ditador desinteressado na renovação da administração pública e inimigo dos sindicatos comunistas.
E) um protetor do peleguismo e ativo membro dos grupos

44. A situação política do Brasil é marcada por disputas que, muitas vezes, rompem com os limites da ética e trazem 
frustrações aos republicanos. Na época dos governos militares, pós

A) a prevalência de mudanças modernizadoras na economia e a manutenção do discurso da ordem e do progresso.
B) o uso de reformas modernizadoras na economia e falta de censura política aos partidos
C) a modernização da economia brasileira e a mudança na cultura, com a chegada da bossa

Jobim. 
D) a total falta de partidos com ideologias definidas e a presença marcante do modernismo na cultura brasileira, pela 

primeira vez. 
E) a presença de militares no controle da política que usavam a censura, mas evitavam a repressão fí

 

 

A ocupação do Brasil trouxe riquezas para Portugal, embora tenha provocado grandes mudanças na sua organização 
econômica. O sistema de capitanias hereditárias foi uma saída encontrada pelos portugueses. O sistema de capitanias:

ajudou a ocupar o território conquistado e conseguiu êxito na defesa militar da colônia, evitando a presença de 

obteve êxito destacado em Pernambuco com as plantações de algodão e cana-de-açúcar administradas pela 

apresentou falhas em muitas regiões e não livrou a colônia de ataques de outros países europeus.
conseguiu financiamento da burguesia holandesa durante o século XVI, sobretudo na região de São Paulo e 

fracassou de maneira avassaladora, devido às rebeldias dos colonos e à falta de financiamento econômico para 

Os movimentos de rebeldia contra Portugal não conseguiram acabar com o domínio português nos três primeiros séculos 
ocupação. No século XIX, com a organização da Revolução de 1817, houve: 

o fim do domínio português nas capitanias de Pernambuco e Rio de Janeiro. 
a extinção do uso da mão de obra escrava na produção do açúcar. 
a organização de uma resistência ao governo central durante 5 anos. 
a articulação de Pernambuco com São Paulo para evitar a cobrança de impostos extorsivos. 
a grande divulgação de ideias liberais e debates sobre a libertação dos escravos. 

O governo de Getúlio Vargas, na sua fase posterior à decretação do Estado Novo, foi criticado por muitos historiadores. 

um fascista que trouxe as ideias de Mussolini para o Brasil e perseguiu a classe operária. 
um populista que era contra a industrialização e defendia o coronelismo existente no Nordeste.
um governante com interesses de modernizar o Brasil, mas com tendências autoritárias. 
um ditador desinteressado na renovação da administração pública e inimigo dos sindicatos comunistas.
um protetor do peleguismo e ativo membro dos grupos que defendiam um socialismo autoritário.

A situação política do Brasil é marcada por disputas que, muitas vezes, rompem com os limites da ética e trazem 
frustrações aos republicanos. Na época dos governos militares, pós-1964, tivemos: 

anças modernizadoras na economia e a manutenção do discurso da ordem e do progresso.
o uso de reformas modernizadoras na economia e falta de censura política aos partidos. 
a modernização da economia brasileira e a mudança na cultura, com a chegada da bossa 

a total falta de partidos com ideologias definidas e a presença marcante do modernismo na cultura brasileira, pela 

a presença de militares no controle da política que usavam a censura, mas evitavam a repressão fí

 

A ocupação do Brasil trouxe riquezas para Portugal, embora tenha provocado grandes mudanças na sua organização 
a encontrada pelos portugueses. O sistema de capitanias: 

ajudou a ocupar o território conquistado e conseguiu êxito na defesa militar da colônia, evitando a presença de 

açúcar administradas pela 

apresentou falhas em muitas regiões e não livrou a colônia de ataques de outros países europeus. 
conseguiu financiamento da burguesia holandesa durante o século XVI, sobretudo na região de São Paulo e 

fracassou de maneira avassaladora, devido às rebeldias dos colonos e à falta de financiamento econômico para 

Os movimentos de rebeldia contra Portugal não conseguiram acabar com o domínio português nos três primeiros séculos 

 

o do Estado Novo, foi criticado por muitos historiadores. 

ente no Nordeste. 

um ditador desinteressado na renovação da administração pública e inimigo dos sindicatos comunistas. 
que defendiam um socialismo autoritário. 

A situação política do Brasil é marcada por disputas que, muitas vezes, rompem com os limites da ética e trazem 

anças modernizadoras na economia e a manutenção do discurso da ordem e do progresso. 

 nova liderada por Tom 

a total falta de partidos com ideologias definidas e a presença marcante do modernismo na cultura brasileira, pela 

a presença de militares no controle da política que usavam a censura, mas evitavam a repressão física. 
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45. Leia o texto a seguir. 

 

“É possível afirmar que a grande expansão e cultivo da rubiácea pelas paisagens brasileiras é também conseq
da Revolução Industrial e da formação de um mercado consumidor 
Revolução Industrial, porque o trabalho na indústria passou a exigir cada vez mais o consumo de estimulantes, 
tornando o cultivo economicamente atraente.”

 
ADAS, Melhem; ADAS, Sérgio. 

 
        É correto afirmar que o texto acima se refere:

A) à soja. 
B) ao gengibre. 
C) à pimenta-do-reino.  
D) ao café. 
E) ao álcool da cana-de-açúcar. 

46. Observe o desenho esquemático a seguir, no qual se mostram duas 

 
         Com base nas informações da figura, é correto afirmar que:

1) o ar que sai de A, ao chegar em B, se expande e se resfria adiabaticamente e pode formar nuvem, em seu interior.
2) a temperatura do ar atmosférico varia de A para B  de maneira diretamente proporcional.
3) a pressão atmosférica, ou seja, a relação entre o peso do ar e a superfície, decresce de A para B.
4) a umidade do ar independe do tipo de terreno e da altitude deste, por isso as áreas têm a mes
5) se após a área B existe uma depressão topográfica, esta 

fluxo permanente de ar seja de A para B.
  
        Estão corretas, apenas: 

A) 4 e 5. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 1, 3, 4 e 5. 
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“É possível afirmar que a grande expansão e cultivo da rubiácea pelas paisagens brasileiras é também conseq
da Revolução Industrial e da formação de um mercado consumidor expressivo do produto nos Estados Unidos. Da 

porque o trabalho na indústria passou a exigir cada vez mais o consumo de estimulantes, 
tornando o cultivo economicamente atraente.”   

ADAS, Melhem; ADAS, Sérgio. Panorama Geográfico do Brasil. São Paulo: Ed. Moderna, 2004

É correto afirmar que o texto acima se refere: 

Observe o desenho esquemático a seguir, no qual se mostram duas áreas distintas, indicadas pelas letras A e B.

Com base nas informações da figura, é correto afirmar que: 

o ar que sai de A, ao chegar em B, se expande e se resfria adiabaticamente e pode formar nuvem, em seu interior.
sférico varia de A para B  de maneira diretamente proporcional. 

a pressão atmosférica, ou seja, a relação entre o peso do ar e a superfície, decresce de A para B.
a umidade do ar independe do tipo de terreno e da altitude deste, por isso as áreas têm a mes
se após a área B existe uma depressão topográfica, esta é mais seca, pois se verifica o efeito barlavento, caso o 
fluxo permanente de ar seja de A para B. 

 

“É possível afirmar que a grande expansão e cultivo da rubiácea pelas paisagens brasileiras é também consequência 
expressivo do produto nos Estados Unidos. Da 

porque o trabalho na indústria passou a exigir cada vez mais o consumo de estimulantes, 

. São Paulo: Ed. Moderna, 2004. Excerto adaptado. 

áreas distintas, indicadas pelas letras A e B. 

 

o ar que sai de A, ao chegar em B, se expande e se resfria adiabaticamente e pode formar nuvem, em seu interior. 

a pressão atmosférica, ou seja, a relação entre o peso do ar e a superfície, decresce de A para B. 
a umidade do ar independe do tipo de terreno e da altitude deste, por isso as áreas têm a mesma umidade relativa. 

mais seca, pois se verifica o efeito barlavento, caso o 



47. “Rochas ou fragmentos de rochas indesejados, produzidos quando um material é removido da superfície ou subsolo 
terrestre por escavação, dragagem e lavra a céu aberto.” Essa é a definição correta de 

A) Rejeitos. 
B) Serviço Ambiental Predatório (SAP). 
C) Resíduos com Demanda de Oxigênio (RDO). 
D) Seleção Natural de Rochas. 
E) Resistência Ambiental. 

48. O vento atua como elemento que transporta nutrientes de um lugar para outro, contudo também leva vírus nocivos, 
bactérias, fungos, partículas de pesticida, etc. Daí a importância do estudo da circulação atmosférica para as ciências da 
saúde. Sobre o estudo da circulação atmosférica, analise as proposições abaixo. 

1) Os ventos alísios de Sudeste que agem na costa do Nordeste brasileiro deslocam-se das áreas de altas pressões do 
Atlântico Sul, em direção às áreas de baixas pressões equatoriais. 

2) A circulação atmosférica em nível regional ou global é afetada direta ou indiretamente pelas propriedades físicas do 
ar, da água e dos continentes, ao longo do ano. 

3) A rotação do planeta Terra, que se verifica no sentido norte-sul, afeta consideravelmente os ventos, principalmente 
as brisas marinhas, e provoca um desvio para sul dos ventos alísios. 

4) Poluição das indústrias chinesas e poeira da Ásia Central são conduzidas pelos ventos, através do Pacífico, e 
degradam a qualidade do ar em algumas partes do oeste dos Estados Unidos. 

5) Os ventos sopram permanentemente das áreas ciclônicas para as anticiclônicas, aumentando de velocidade com a 
diminuição do gradiente barométrico. 

 
        Estão corretas: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 4 e 5, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 1, 2 e 4, apenas. 

49. A sociedade que administra sua economia e o tamanho de sua população sem causar danos irreparáveis ao meio 
ambiente, ao sobrecarregar a capacidade do planeta de absorver agressões ambientais e repor seus recursos, é 
designada corretamente como: 

A) Sociedade de Combate aos Descartáveis. 
B) Sociedade Alternativa Ambiental. 
C) Sociedade Socialista. 
D) Sociedade Sustentável. 
E) Sociedade do Capital Natural. 

 



 

 
   

 

50. No mapa acima, estão delimitadas as grandes unidades geológicas do Brasil, que permitem estudos de Geografia 
Econômica, Geologia e Geomorfologia. Nesse mapa, as unidades 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às unidades: 

A) Escudo Guiano, Sinéclise do Meio Norte e Bacia Sul-Rio Grandense. 
B) Bacia Guiana, Bacia Maranhão-Piauí e Escudo do Paraná. 
C) Sinéclise Amazônica, Sinéclise do Meio Norte e Sinéclise do Paraná. 
D) Sinéclise Amazônica, Plataforma da Borborema e Bacia Sedimentar do Pantanal. 
E) Bacia Guiana, Bacia do Apodi e Sinéclise do Paraná. 

51.  O século XXI, para alguns autores, parece estar inaugurando uma espécie de “Era da Insegurança”. Os focos de tensão 
estão crescendo, ameaçando a paz. Podem ser apontadas como causas dos conflitos regionais na ordem global: 

1) a disputa pelo poder 
2) as desigualdades sociais horizontais e verticais 
3) a pobreza 
4) as mudanças climáticas globais 
5) as disputa por territórios 

 
       Estão corretas: 

A) 1 e 5, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 1, 2, 3 e 5, apenas. 

 

N 

Fonte: Modificado do Google em: 22/09/2017 



52. O mapa a seguir é uma representação cartográfica de um determinado componente geográfico do país.

 

 
         Assinale o título que define corretamente esse componente mapeado.
 

A) “As Diferenças Altimétricas Brasileiras”
B)  “Os Climas do Brasil” 
C)  “As Fronteiras Agrícolas do Brasil” 
D) “Os Domínios Morfoclimáticos do Brasil”
E) “As Isolinhas de Evapotranspiração Potencial do Brasil”

 
 
 
 
 
 
 

O mapa a seguir é uma representação cartográfica de um determinado componente geográfico do país.

Assinale o título que define corretamente esse componente mapeado. 

Altimétricas Brasileiras” 

“Os Domínios Morfoclimáticos do Brasil” 
“As Isolinhas de Evapotranspiração Potencial do Brasil” 

Fonte: Modificado de IBGE

O mapa a seguir é uma representação cartográfica de um determinado componente geográfico do país. 

 

N 

Fonte: Modificado de IBGE 



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;

 34 (trinta e quatro) questões OBJETIVAS: 16 (dezesseis) de LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA, 08 
(oito) de MATEMÁTICA e 10 (dez) de FÍSICA. Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, 
como resposta correta, apenas uma alternativa.

04 - 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.

05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois tran
respostas. 

06 - 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 resposta

07 -  Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá

08 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

09 - 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: 0

Nome:  

Ident idade:  

Assinatura:  
 

LEIA COM ATENÇÃO 
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GRUPO 2: ÁREA SAÚDE 

este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.

uma REDAÇÃO, que deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA 
E REDAÇÃO. Não assine a folha de redação; 

34 (trinta e quatro) questões OBJETIVAS: 16 (dezesseis) de LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA, 08 
(oito) de MATEMÁTICA e 10 (dez) de FÍSICA. Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, 

apenas uma alternativa. 

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. 

Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a 

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

A marcação da folha de respostas é definitiva: não se admitem rasuras. 

ão amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá

Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

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: 04 horas. 

Inscrição:  

Órgão Expedidor:  
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ÁREA SAÚDE – MEDICINA 03/12/17 

este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 

uma REDAÇÃO, que deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA 

34 (trinta e quatro) questões OBJETIVAS: 16 (dezesseis) de LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA, 08 
(oito) de MATEMÁTICA e 10 (dez) de FÍSICA. Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, 

Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer 

sfira os resultados para a folha de 

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

ão amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo. 

Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
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TIPO B 

 



REDAÇÃO 
 

Desenvolva um comentário em que você reflita sobre o tema apontado abaixo. Apresente argumentos que 
sustentem seu ponto de vista. Dê um título a seu texto. 
 

A promoção e preservação da “saúde do planeta” é um projeto – mais 

educativo do que técnico – que não se pode adiar. A quem cabe o 

enfrentamento desse projeto? Aos governos? A todos nós?  
 

 
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 (de 20 a 25). 



LÍNGUA 
PORTUGUESA/ 
LITERATURA 
NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  

 

 
TEXTO 1 
 

A leitura como tratamento para diversas doenças

 

(1) Imagine chegar ao consultório ou ao hospital com um 
incômodo qualquer e sair de lá com a prescrição de
terapia intensiva de George Orwell, seguida de pílulas de 
Fernando Pessoa, emplastros de Victor Hugo e doses 
generosas de Monteiro Lobato. Você não leu errado: uma 
boa história ajuda a aliviar depressão, ansiedade e outros 
problemas que atingem a cabeça e o resto do organismo.

(2) Quem garante esse poder medicamentoso das ficções 
são as inglesas Ella Berthoud e Susan Elderkin, que 
acabam de publicar no Brasil Farmácia Literária
Redigida no estilo de manual médico, a obra reúne cerca de 
200 males divididos em ordem alfabética. Para cada um, há 
dicas de leituras.  

(3) As autoras se conheceram enquanto estudavam 
literatura na Universidade de Cambridge. Entre um debate 
sobre um romance e outro, criaram um serviço de 
biblioterapia, em que apontam exemplares para indivíduos 
que procuram assistência. 

(4) O método é tão sério que virou política de saúde pública 
no Reino Unido. Desde 2013, pacientes com doenças 
psiquiátricas recebem indicações do que devem ler 
diretamente do especialista. Da mesma maneir
drogaria comprar remédios, eles levam o receituário à 
biblioteca e tomam emprestados os volumes aconselhados.

(5) A iniciativa britânica foi implementada com base numa 
série de pesquisas recentes, cujos resultados mostraram 
que pessoas com o hábito de reservar um tempo às letras 
costumam ter maior empatia, ou seja, uma capacidade 
ampliada de entender e se colocar no lugar do próximo. “É 
difícil lembrar-se de uma condição que não tenha sido 
retratada em alguma narrativa”, esclarece Susan.

(6) As autoras acreditam que é possível tirar lições valiosas 
do que fazer e do que evitar a partir da trajetória de heróis e 
vilões. “Ler sobre personagens que experimentaram as 
mesmas coisas que vivencio agora auxilia, inspira e 
apresenta perspectivas distintas”, completam. As sugestões 
de leituras percorrem praticamente todas as épocas e 
movimentos literários da humanidade.  

(7) Disponível em 20 países, cada edição de 
Literária é adaptada para a cultura local, com a inclusão de 
verbetes e de literatos nacionais. No caso do Brasil, foram 
inseridos os principais textos de Machado de Assis, 
Guimarães Rosa e Milton Hatoum, que fazem companhia 
aos portugueses, Eça de Queirós e José Saramago. 

                                        André Biernath. Disponível em: 
https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/a

tratamento-para-diversas-doencas. Acesso em 21/09/2017. 

 

A leitura como tratamento para diversas doenças 

(1) Imagine chegar ao consultório ou ao hospital com um 
incômodo qualquer e sair de lá com a prescrição de uma 
terapia intensiva de George Orwell, seguida de pílulas de 
Fernando Pessoa, emplastros de Victor Hugo e doses 
generosas de Monteiro Lobato. Você não leu errado: uma 
boa história ajuda a aliviar depressão, ansiedade e outros 

ça e o resto do organismo. 

(2) Quem garante esse poder medicamentoso das ficções 
são as inglesas Ella Berthoud e Susan Elderkin, que 

Farmácia Literária (Verus). 
Redigida no estilo de manual médico, a obra reúne cerca de 

es divididos em ordem alfabética. Para cada um, há 

(3) As autoras se conheceram enquanto estudavam 
literatura na Universidade de Cambridge. Entre um debate 
sobre um romance e outro, criaram um serviço de 

emplares para indivíduos 

(4) O método é tão sério que virou política de saúde pública 
no Reino Unido. Desde 2013, pacientes com doenças 
psiquiátricas recebem indicações do que devem ler 
diretamente do especialista. Da mesma maneira que vão à 
drogaria comprar remédios, eles levam o receituário à 
biblioteca e tomam emprestados os volumes aconselhados. 

(5) A iniciativa britânica foi implementada com base numa 
série de pesquisas recentes, cujos resultados mostraram 

bito de reservar um tempo às letras 
costumam ter maior empatia, ou seja, uma capacidade 
ampliada de entender e se colocar no lugar do próximo. “É 

se de uma condição que não tenha sido 
retratada em alguma narrativa”, esclarece Susan. 

autoras acreditam que é possível tirar lições valiosas 
do que fazer e do que evitar a partir da trajetória de heróis e 
vilões. “Ler sobre personagens que experimentaram as 
mesmas coisas que vivencio agora auxilia, inspira e 

”, completam. As sugestões 
de leituras percorrem praticamente todas as épocas e 

(7) Disponível em 20 países, cada edição de Farmácia 
é adaptada para a cultura local, com a inclusão de 

nacionais. No caso do Brasil, foram 
inseridos os principais textos de Machado de Assis, 
Guimarães Rosa e Milton Hatoum, que fazem companhia 
aos portugueses, Eça de Queirós e José Saramago.  

André Biernath. Disponível em: 
saudavel/a-leitura-como-

doencas. Acesso em 21/09/2017. 
(Adaptado). 

01. Todo texto se desenvolve conforme padrões 
recorrentes de tipos e gêneros. Dessa forma, para o 
êxito na compreensão do Texto 1, convém que o 
entendamos como um texto:  

A) narrativo, do gênero ‘notícia’, em que se faz o 
relato de fatos fantasiosos 
agentes.  

B) descritivo, do gênero ‘síntese’, no qual uma 
situação é, subjetivamente, descrita e 

C) expositivo, do gênero ‘comentário de divulgação 
científica’, objetivo e consistente.  

D) injuntivo, do gênero ‘normas’, em que se indica a 
sequência de ações frente a problemas de saúde. 

E) dissertativo, do gênero ‘argumentação’, no qual 
se defende a conservação das tradições em 
saúde. 

02. Com base no conteúdo expresso no Texto 1, podemos 
elaborar a seguinte síntese: 

A) Pesquisas recentes revelaram que a 
concentração promovida pelo hábito de ler amplia 
a nossa capacidade de aceitação dos outros.

B) Colocar-se no lugar do próximo constitui uma 
competência em saúde, como fizeram autores de 
romances que retrataram heróis e vilões.

C) O acesso aos textos literários é benéfico se as 
indicações de leitura contemplarem todas as 
épocas e todos os estilos. 

D) Podemos recorrer às bibliotecas
de conhecer a história de personagens que 
viveram experiências iguais às nossas. 

E) Existe a possibilidade de inovar as práticas de 
tratamento em saúde, mesmo aquelas menos 
comuns e previsíveis. 

03. Uma afirmação que pode servir
proposta expressa no Texto 1 está na alternativa:

A) “Redigida no estilo de manual médico, a obra 
reúne cerca de 200 males divididos em ordem 
alfabética.” (2º parágrafo)  

B) “Entre um debate sobre um romance e outro, 
criaram um serviço de b
apontam exemplares para indivíduos que 
procuram assistência.” (3º parágrafo)

C) “As autoras acreditam que é possível tirar lições 
valiosas do que fazer e do que evitar a partir da 
trajetória de heróis e vilões.”

D) “As sugestões de leituras percorrem praticamente 
todas as épocas e movimentos literários da 
humanidade.” (6º parágrafo)

E) “Disponível em 20 países, cada edição de 
Farmácia Literária é adaptada para a cultura 
local, com a inclusão de verbetes e de literatos 
nacionais.” (7º parágrafo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo texto se desenvolve conforme padrões 
recorrentes de tipos e gêneros. Dessa forma, para o 

na compreensão do Texto 1, convém que o 

narrativo, do gênero ‘notícia’, em que se faz o 
fantasiosos envolvendo vários 

descritivo, do gênero ‘síntese’, no qual uma 
situação é, subjetivamente, descrita e detalhada. 
expositivo, do gênero ‘comentário de divulgação 
científica’, objetivo e consistente.   
injuntivo, do gênero ‘normas’, em que se indica a 
sequência de ações frente a problemas de saúde.  
dissertativo, do gênero ‘argumentação’, no qual 

a conservação das tradições em 

Com base no conteúdo expresso no Texto 1, podemos 

Pesquisas recentes revelaram que a 
concentração promovida pelo hábito de ler amplia 
a nossa capacidade de aceitação dos outros. 

no lugar do próximo constitui uma 
competência em saúde, como fizeram autores de 

heróis e vilões.   
O acesso aos textos literários é benéfico se as 
indicações de leitura contemplarem todas as 

 
s bibliotecas, com o objetivo 

de conhecer a história de personagens que 
viveram experiências iguais às nossas.  
Existe a possibilidade de inovar as práticas de 
tratamento em saúde, mesmo aquelas menos 

Uma afirmação que pode servir de fundamento para a 
proposta expressa no Texto 1 está na alternativa: 

“Redigida no estilo de manual médico, a obra 
reúne cerca de 200 males divididos em ordem 

 
“Entre um debate sobre um romance e outro, 
criaram um serviço de biblioterapia, em que 
apontam exemplares para indivíduos que 
procuram assistência.” (3º parágrafo) 
“As autoras acreditam que é possível tirar lições 
valiosas do que fazer e do que evitar a partir da 
trajetória de heróis e vilões.” (3º parágrafo) 

es de leituras percorrem praticamente 
todas as épocas e movimentos literários da 

(6º parágrafo) 
“Disponível em 20 países, cada edição de 
Farmácia Literária é adaptada para a cultura 
local, com a inclusão de verbetes e de literatos 

 



04. Quanto à necessária continuidade temática, uma das condições de sua coerência, o Texto 1: 

1) se vale de palavras semanticamente afins, como ‘saúde’, ‘remédio’, ‘paciente’, ‘doença’, ‘hospital’ etc.  
2) recorre a retomadas de partes anteriores do texto, como em: “Quem garante esse poder medicamentoso das ficções 

são as inglesas...”. 
3) usa a repetição de palavras-chaves, do ponto de vista do tema tratado, como: ‘ler, ‘leitura’, ‘literário’, ‘literatos’. 
4) usa expressões distintas, mas que funcionam como equivalentes do ponto de vista do sentido, como em ‘manual 

médico’ e ‘a obra’.  
5) segue as regras da norma padrão; ou seja, evita infringir as regras da concordância verbal e nominal.  
 
Estão corretas as alternativas: 
 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 5, apenas 
E) 2, 4 e 5, apenas. 

05. Identifique a alternativa em que foi estabelecida uma relação de ‘causa e consequência’, com um conectivo expresso 
nesse sentido. 

A) “Desde 2013, pacientes com doenças psiquiátricas recebem indicações do que devem ler diretamente do 
especialista”. 

B) “Redigida no estilo de manual médico, a obra reúne cerca de 200 males divididos em ordem alfabética.” 
C) “As autoras se conheceram enquanto estudavam literatura na Universidade de Cambridge”. 
D) “cada edição de Farmácia Literária é adaptada para a cultura local, com a inclusão de verbetes e de literatos 

nacionais”.  
E) “O método é tão sério que virou política de saúde pública no Reino Unido”. 

  

TEXTO 2 

Falar difícil é falar bem? 

 

(1) A linguagem jurídica é tida, por muitas pessoas, como sinônimo de linguagem inacessível. Muitos de nós que lidamos com 
o Direito adoramos falar difícil, amamos usar expressões que quase ninguém entende, sentimos prazer em exibir expressões 
latinas de utilidade duvidosa.  

(2) Naturalmente, toda ciência pressupõe uma terminologia própria, distinta do falar comum. Isso é compreensível e, em certa 
medida, esperado. “Invenção”, “tradição”, “confusão”, por exemplo, no Código Civil, são termos cujos sentidos diferem 
completamente do falar comum. Dizer que determinado juiz é “incompetente” não significa – ao contrário do que possa parecer 
a alguém não habituado com a linguagem processual – que o magistrado em questão não possua virtudes técnicas, mas 
apenas significa que ele não está habilitado, pelas regras processuais, a conhecer e julgar determinada causa. 

(3) A linguagem técnica, portanto, é imprescindível no falar jurídico, como de resto em qualquer ciência. Não é disso, contudo, 
que estamos falando. Queremos dizer que ficou no passado – no museu das ideias – a imagem que confunde erudição com 
linguagem empolada.  

(4) Vivemos dias ágeis, velozes. Todos nós reclamamos da falta de tempo. Não faz sentido – como era bastante comum no 
século passado – petições “intermináveis”, com centenas de páginas.  

(5) Todos nós temos, atualmente – estejamos ou não conscientes disso – um dever de concisão e clareza. Devemos, na 
medida do possível, ser concisos. Devemos, de igual modo, na medida do possível, ser claros. Um filósofo certa vez apontou: 
a clareza é a cortesia do escritor. 

(6) Não podemos esquecer que os destinatários das decisões judiciais são pessoas comuns, pessoas que não têm – nem se 
exige que tenham – formação jurídica. É de se esperar que eles entendam minimamente o que estamos dizendo.  

 (7) Não é belo nem sábio usar uma linguagem espalhafatosa diante de alguém que não consegue compreender o que está 
sendo dito. É possível, quase sempre, substituir palavras pretensiosas por expressões mais simples, sem perder o sentido 
técnico. Como resumiu, certa vez, um físico inglês: simplicidade é a coragem de abordar o essencial.  

 

                                   Felipe P. B. Netto. Disponível em: http://domtotal.com/artigo.php?artId=516. Acesso em  06/09/2017. 

 
 
 
 
 
 
 



06. No desenvolvimento do Texto 2, podemos perceber:  

1) uma alusão ao fato de que todas as ciências 
usam uma terminologia própria, distinta do falar 
comum das pessoas. 

2) um apelo para que o leitor saiba discernir entre 
linguagem erudita e linguagem extravagante e 
pretensiosa. 

3) o principio de que a linguagem adequada é 
aquela que se submete às condições do 
interlocutor previsto. 

4) a relevância e praticidade da linguagem clara e 
concisa, sem que seja afetada a sua pertinência 
técnica. 

5) uma avaliação depreciativa do uso de expressões 
latinas na linguagem comum de algumas áreas 
profissionais.  

 
Estão corretas as alternativas: 
 

A) 1, 3, 4 e 5, apenas. 
B) 1, 2, 3, 4 e 5. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2 e 5, apenas. 

07. Vendo o Texto 2 numa perspectiva geral, chegamos à 
conclusão de que: 

A) as pessoas comuns não têm capacidade 
suficiente para alcançar a terminologia científica.  

B) filósofos e escritores têm o dever de abordar com 
clareza e concisão suas ideias. 

C) em qualquer atividade de linguagem, a figura do 
interlocutor exerce um papel decisivo. 

D) a terminologia própria de uma ciência se 
contrapõe ao bom entendimento de seus 
conceitos.    

E) falar ou escrever são ações inteiramente 
autônomas, válidas e significativas por si 
mesmas.  

08. O autor do Texto 2, em muitas de suas passagens, 
preferiu se expressar na primeira pessoa do plural 
(“Não podemos esquecer...”; “Todos nós temos” etc.)  
Essa opção deveu-se a uma estratégia do autor para: 

A) respeitar as normas da concordância verbal e, 
assim, chegar à clareza e concisão sintáticas.    

B) desvincular-se do passado e da tradição 
vocabular própria da linguagem científica. 

C) fugir aos padrões mais comuns da gramática e, 
dessa forma, tornar-se menos transparente. 

D) mostrar-se interativo, no sentido de desejar fazer 
parte do grupo dos leitores pretendidos. 

E) aproximar a linguagem em uso do que é 
comumente próprio do estilo jurídico. 

09. Avaliando as escolhas de alguns trechos do Texto 2, 
podemos fazer os comentários seguintes: 

1) Em: “A linguagem técnica, portanto, é 
imprescindível no falar jurídico, como de resto 
em qualquer ciência” (3º parágrafo), nesse 
trecho, o autor estende sua afirmação e atinge o 
plano geral.   

2) Em: “Devemos, na medida do possível, ser 
concisos. Devemos, de igual modo, na medida 
do possível, ser claros”, a pretensão do autor 

nesse trecho foi ser reiterativo, enfático. (5º 
parágrafo) 

3) Em: “É de se esperar que eles entendam 
minimamente o que estamos dizendo.”, significa 
que não há nenhuma dúvida quanto à 
‘previsibilidade’ do que é afirmado.(6º parágrafo) 

4) Em: “simplicidade é a coragem de abordar o 
essencial”, o autor recorreu a um enunciado 
sintético e conciso. (7º parágrafo) 
 

Estão corretos os comentários em: 
 

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

 

TEXTO 3 
 

Português, a língua mais difícil do mundo?  

Conta outra! 

 

(1) Alguns mitos resistentes rondam como mosquitos 
chatos a língua portuguesa falada no Brasil. Diante deles, 
argumentações fundadas em fatos e um mínimo de 
racionalidade são tão inúteis quanto tapas desferidos às 
cegas em pernilongos zumbidores. 

(2) A lenda de que se fala no estado do Maranhão o 
português mais “correto” do Brasil é uma dessas balelas 
aceitas por aí como verdades reveladas – e nem os 
tristíssimos índices educacionais maranhenses podem fazer 
nada contra isso. 

(3) Outra bobagem de grande prestígio é aquela que 
sustenta ser o português “a língua mais difícil do mundo”. 
Baseada, talvez, na dor de cabeça real que acomete 
estrangeiros confrontados com a arquitetura barroca de 
nossos verbos, a afirmação é categórica o bastante para 
dispensar a necessidade de uma prova.  

(4) O sujeito erra o gênero da palavra alface e lá vem a 
desculpa universal: “Ah, como é difícil a porcaria dessa 
língua! Ah!, se tivéssemos sido colonizados pelos 
holandeses”. 

(5) Claro que isso não quer dizer que o queixoso fale 
holandês. É justamente na imensa parcela monoglota da 
população que a crença na dificuldade insuperável da 
língua portuguesa encontra solo mais fértil. 

(6) Não há dúvida de que o mito das agruras superlativas 
do português diz muito sobre a falência educacional 
brasileira, cupim que rói as fundações de qualquer projeto 
de desenvolvimento social que vá além da promoção de um 
maior acesso da população a shopping centers.  

(7) Temo, porém, que suas raízes sejam mais profundas. 
Percebe-se aí uma mistura tóxica de autocomplacência, 
autodepreciação, ufanismo, fuga da realidade e desculpa 
esfarrapada que pode ser ainda mais difícil de derrotar do 
que nosso vicejante semianalfabetismo. 

                                         Sérgio Rodrigues. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/portugues-a-lingua-mais-dificil-do-

mundo-conta-outra. Acesso em 06/09/2017. Adaptado. 

 



10. Uma das observações mais relevantes do Texto 3 é a afirmação de que: 

A) A lenda de que se fala no estado do Maranhão o português mais “correto” do Brasil é uma dessas verdades tidas 
como irrefutáveis. 

B) Os estrangeiros, diante das flexões conflituosas de nossos verbos, dispensam qualquer prova quanto à crença de 
que nossa língua é mesmo muito difícil. 

C) É exatamente na grande parcela monoglota da população que a crença na dificuldade insuperável da língua 
portuguesa ganha força. 

D) Será mais difícil derrotar a crença de que nossa língua é mesmo muito difícil do que acabar com o nosso vicejante 
semianalfabetismo. 

E) A falência educacional brasileira destrói, irremediavelmente, qualquer projeto, mais amplo e mais consistente, de 
desenvolvimento social.   

11. As normas sintáticas da língua portuguesa conferem à concordância e à regência verbal certa distinção, no que tange ao 
uso da língua considerada ‘culta’. Nesse sentido, analise as alternativas seguintes e assinale a alternativa em que tais 
relações sintáticas estão indicadas corretamente.   

A) Existem mitos que têm resistido à ação esclarecedora das instituições educacionais, como os que preveem 
dificuldades insuperáveis em relação à língua portuguesa. 

B) Há crenças populares que parece serem verdades reveladas, como àquela que defende ser o português a língua 
mais difícil do mundo. 

C) Se houvéssemos sido colonizados por holandeses, certamente, não haviam tantas dificuldades quanto as regras 
gramaticais. 

D) Podem-se perceber, nas crenças míticas de nossa população menos escolarizada, à mistura de autodepreciação e 
ufanismo.  

E) Certos mitos são tão fortemente assimilados pela crença popular que chegam à dispensar a necessidade de 
argumentações mais sérias.  

 

TEXTO 4 

 

Caulos. Só dói quando eu respiro. Porto Alegre: L&PM, 2001. p. 26. 

12. Pela simbologia expressa no cartoon de Caulos mostrado acima, seria coerente interpretá-lo como uma crítica à tendência 
de certos segmentos da sociedade para quem: 

1) a perspectiva do lucro prevalece como interesse maior para sua mobilização social. 
2) o tempo parece ser decisivo ou válido em razão das possíveis vantagens financeiras. 
3) a contagem das horas vale monetariamente; por isso, o tempo urge, e o corre-corre é lei. 
4) o importante é a conta bancária! O importante são os “contos de réis”! 
5) a pressa não favorece o sucesso; por ela, não se chega à perfeição.   
 
Estão corretas, apenas: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 



13. Como se sabe, os movimentos artísticos-literários 
surgem para se contrapor ou reagir a outros 
movimentos que os precedem ou lhes são 
contemporâneos. O Modernismo, por exemplo, propôs 
a ruptura com os padrões estéticos academicistas e, 
quando surgiu, centrou sua crítica demolidora, 
principalmente, sobre: 

A) o Parnasianismo, em razão de seu culto à forma. 
B) o Barroco, com sua temática teocêntrica. 
C) o Arcadismo, por suas referências clássicas. 
D) o Romantismo, pela linguagem simples e popular. 
E) o Realismo e sua ideologia político-social. 

 

TEXTO 5 

 

Ah! vem, pálida virgem, se tens pena 

De quem morre por ti, e morre amando, 

Dá vida em teu alento à minha vida, 

Une nos lábios meus minh’alma à tua! 

Eu quero ao pé de ti sentir o mundo 

Na tu’alma infantil; na tua fronte 

Beijar a lua de Deus; nos teus suspiros 

Sentir as virações do paraíso; 

E a teus pés, de joelhos, crer ainda 

Que não mente o amor que um anjo inspira, 

Que eu posso na tu’alma ser ditoso, 

Beijar-te nos cabelos soluçando 

E no teu seio ser feliz morrendo! 
 

AZEVEDO, Álvares de. In. Noite na taverna e  

Poemas escolhidos (de Lira dos vinte anos).  

São Paulo: Moderna, 1994. p. 74. 

14. O poema de Álvares de Azevedo, escrito em 1851, 
incorpora marcas próprias da poesia romântica. 
Considerando o contexto histórico e a produção 
literária desse autor, analise as afirmativas a seguir. 

1) Apesar de parecer distante e inalcançável, a 
mulher amada surge como uma idealização 
fortemente erótica, voltada tão somente para a 
realização sexual do eu lírico. 

2) O eu lírico fala da morte como algo positivo; mais 
do que retórica, a atração pela morte é parte do 
“mal do século”, traço comum à segunda geração 
romântica. 

3) Expressões como “pálida virgem”, “alma infantil” 
e “um anjo” reforçam um ideal em que a mulher é 
associada a algo etéreo e puro, distante, 
portanto, do amor físico. 

4) O eu lírico encara a realização amorosa não 
como algo possível ou iminente, mas como algo 
que permanece no plano do desejo e do sonho. 

 
        Estão corretas: 
 

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

 
 
 
 

TEXTO 6 
 

Todos os anos, nas férias da escola, Conceição 
vinha passar uns meses com a avó (que a criara desde que 
lhe morrera a mãe), no Logradouro, a velha fazenda da 
família, perto de Quixadá. Ali tinha a moça o seu quarto, os 
seus livros, e, principalmente, o velho coração amigo de 
Mãe Nácia. (...) 

Conceição tinha vinte e dois anos e não falava em 
casar. As suas poucas tentativas de namoro tinham-se ido 
embora com os dezoito anos e o tempo de normalista; dizia 
alegremente que nascera solteirona. Ouvindo isso, a avó 
encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não casa 
é um aleijão... 

─ Esta menina tem umas ideias! 

Estaria com razão a avó? Porque, de fato, 
Conceição talvez tivesse umas ideias; escrevia um livro 
sobre pedagogia, rabiscara dois sonetos, e às vezes lhe 
acontecia citar o Nordau ou o Renan da biblioteca do avô. 
Chegara até a se arriscar em leituras socialistas, e 
justamente dessas leituras é que lhe saíam as piores das 
tais ideias, estranhas e absurdas à avó. (...) 

 

QUEIROZ, Rachel de. O Quinze. 54ª ed. São Paulo: Siciliano, 1993, p. 9-
10.(trecho adaptado) 

15. Considerando o Texto 6 bem como o contexto histórico 
e literário de sua produção, assinale a afirmativa correta. 

A) A obra tem como tema principal os embates da 
mulher diante de uma sociedade fortemente 
patriarcal; nesse contexto repressor, Conceição 
mostra-se uma mulher à frente de seu tempo.  

B) A opção por uma linguagem elaborada, com 
emprego de vocabulário erudito, indica um nexo 
com as características de Conceição, 
personagem caracterizada como uma moça de 
vasta cultura, muito apreciadora da leitura. 

C) O Quinze se insere no romance regional de 30, 
segunda fase do Modernismo brasileiro, que se 
volta para a denúncia social e traz personagens 
construídos a partir de elementos psicológicos 
que lhes conferem mais humanidade.  

D) Para a personagem Conceição, representante da 
classe rica, que tem acesso à educação e aos 
bens materiais, a seca não tem outro significado 
senão o de um incidente climático eventual, que 
não é capaz de envolvê-la verdadeiramente. 

E) Rachel de Queiroz, fiel aos princípios defendidos 
pelos autores da primeira fase do Modernismo 
brasileiro, mostra uma marcante preocupação em 
empregar a variedade linguística regional 
nordestina, que repercute amplamente no estilo 
de O Quinze.  

16. Machado de Assis é o principal nome do Realismo 
brasileiro e sua produção inclui grande variedade de 
gêneros literários. Acerca da prosa machadiana, é 
correto indicar como sua principal característica: 

A) o estilo, com certo rebuscamento formal e 
excessivo emprego de figuras de linguagem. 

B) o desenvolvimento de temas voltados à criação 
de uma identidade nacional brasileira. 

C) enredos lineares, marcados por amores 
impossíveis, muitas peripécias e final feliz. 

D) personagens construídos por meio da análise 
psicológica, com foco em conflitos interiores. 

E) desenvolvimento de experiências narrativas 
conhecidas como fluxo de consciência e epifania. 



MATEMÁTICA 

NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  

 

17. O diagnóstico de diabetes pode ser obtido com um 
exame de sangue realizado com jejum de oito horas. 
Se a concentração de glicose no sangue for igual ou 
superior a 60 mg/dl e inferior a 100 mg/dl, ela é 
considerada normal;  se for maior ou igual a 100
e inferior a 125 mg/dl,  então, o paciente é pré
diabético; se a  concentração  for de pelo menos 125 
mg/dl, o paciente é diagnosticado como diabético. A 
tabela a seguir contém os resultados de exames 
realizados, certo dia, em uma clínica.   

 
Concentração C de glicose 
(em mg/dl de sangue) 

Número de pacientes

85 ≤ C < 100 
100 ≤ C < 115 
115 ≤ C < 125 
125 ≤ C < 140 
140 ≤ C < 155 

 
Estudos indicam que 70% dos pacientes pré
diabéticos que poderiam desenvolver a doença podem 
evitá-la com uma alimentação saudável e a prática 
regular de exercícios físicos. Admitindo que o 
resultado desse estudo se aplique à situação 
sintetizada na tabela, qual percentual  de pacientes da 
clínica, nesse dia, é de pré-diabéticos que podem 
evitar a doença com alimentação saudável e prática 
de exercícios físicos?  Indique o valor inteiro mais 
próximo do valor obtido. 

 

A) 21% 
B) 22% 
C) 24% 
D) 23% 
E) 25% 

18. O banco de sangue de certa cidade recebe uma média 
de 100 doadores por semana. O número de doadores 
de cada tipo sanguíneo, em uma determinada semana, 
está registrado na tabela a seguir.  

Tipo sanguíneo Número de doadores
A 20
B 30

AB 40
O 10

 
Se uma das pessoas doadoras dessa semana é 
selecionada ao acaso, qual a probabilidade percentual 
de ela não ter sangue do tipo AB? 

 

A) 30% 
B) 40% 
C) 50% 
D) 80% 
E) 60% 

 
 
 
 

O diagnóstico de diabetes pode ser obtido com um 
exame de sangue realizado com jejum de oito horas. 
Se a concentração de glicose no sangue for igual ou 
superior a 60 mg/dl e inferior a 100 mg/dl, ela é 
considerada normal;  se for maior ou igual a 100 mg/dl, 
e inferior a 125 mg/dl,  então, o paciente é pré-
diabético; se a  concentração  for de pelo menos 125 
mg/dl, o paciente é diagnosticado como diabético. A 
tabela a seguir contém os resultados de exames 

Número de pacientes 

22 
12 
8 
14 
4 

Estudos indicam que 70% dos pacientes pré-
diabéticos que poderiam desenvolver a doença podem 

uma alimentação saudável e a prática 
regular de exercícios físicos. Admitindo que o 
resultado desse estudo se aplique à situação 
sintetizada na tabela, qual percentual  de pacientes da 

diabéticos que podem 
alimentação saudável e prática 

de exercícios físicos?  Indique o valor inteiro mais 

O banco de sangue de certa cidade recebe uma média 
de 100 doadores por semana. O número de doadores 
de cada tipo sanguíneo, em uma determinada semana, 

Número de doadores 
20 
30 
40 
10 

das pessoas doadoras dessa semana é 
selecionada ao acaso, qual a probabilidade percentual 

19. A nicotina é altamente tóxica e pode causar sérios 
danos à saúde, tanto de fumantes quanto de fumantes 
passivos. Após a nicotina ser absorvida pelo 
organismo, a cada duas horas, a quantidade dessa 
substância presente no organismo fica reduzida à 
metade. Se, oito horas após absorver a nicotina de um 
cigarro, a quantidade dessa substância presente no 
organismo de um indivíduo é de 0,3125 mg, qual a 
quantidade de nicotina absorvida ao fumar o cigarro?

A) 5,25 mg 
B) 5,00 mg 
C) 5,50 mg 
D) 5,75 mg 
E) 6,00 mg 

20. Segundo os nutricionistas, uma vida saudável é 
consequência de uma série de fatores, como 
alimentação balanceada e exercícios 
que um paciente precise consumir 3,5 mg de cálcio, 50 
mg de ferro e 410 mg de magnésio. Os alimentos X, Y 
e Z possuem, por porção, respectivamente: 0,5 mg, 
0,4 mg e 0,3 mg de cálcio; 6 mg, 6 mg e 8 mg de ferro 
e 50 mg, 60 mg e 30 mg de mag
seguir apresenta as quantidades de cálcio, ferro e 
magnésio, em uma porção dos alimentos X, Y e Z. 

 X 
Cálcio (em mg) 0,5 
Ferro (em mg) 6 
Magnésio (em mg) 50 

  
Se o paciente deve obter as quantidades exatas de 
cálcio, ferro e magnésio alimentando
dos alimentos X, Y e Z, quantas porções de X o 
paciente precisa consumir? 

 

A) 4 
B) 8 
C) 7 
D) 6 
E) 5 

21. A frequência máxima de batimento cardíaco de um 
indivíduo, FCmax, em batimentos por minuto, depende 
da idade, x, do indivíduo, dada em anos. Um estudo 
concluiu que a relação entre FC
função quadrática: 

FCmax= 163 + 1,16x – 0,018x
 
Admitindo a veracidade do estudo, para qual idade 
temos que FCmax assume seu maior valor? Indique o 
valor inteiro mais próximo do valor obtido, em anos.
 
A) 31 anos 
B) 33 anos 
C) 32 anos  
D) 34 anos 
E) 35 anos  

 
 
 
 

A nicotina é altamente tóxica e pode causar sérios 
danos à saúde, tanto de fumantes quanto de fumantes 

os. Após a nicotina ser absorvida pelo 
organismo, a cada duas horas, a quantidade dessa 
substância presente no organismo fica reduzida à 
metade. Se, oito horas após absorver a nicotina de um 
cigarro, a quantidade dessa substância presente no 

m indivíduo é de 0,3125 mg, qual a 
quantidade de nicotina absorvida ao fumar o cigarro? 

Segundo os nutricionistas, uma vida saudável é 
consequência de uma série de fatores, como 
alimentação balanceada e exercícios físicos. Suponha 
que um paciente precise consumir 3,5 mg de cálcio, 50 
mg de ferro e 410 mg de magnésio. Os alimentos X, Y 
e Z possuem, por porção, respectivamente: 0,5 mg, 
0,4 mg e 0,3 mg de cálcio; 6 mg, 6 mg e 8 mg de ferro 
e 50 mg, 60 mg e 30 mg de magnésio. A tabela a 
seguir apresenta as quantidades de cálcio, ferro e 

em uma porção dos alimentos X, Y e Z.  

Y Z 
0,4 0,3 
6 8 
60 30 

Se o paciente deve obter as quantidades exatas de 
cálcio, ferro e magnésio alimentando-se de porções 
dos alimentos X, Y e Z, quantas porções de X o 

A frequência máxima de batimento cardíaco de um 
, em batimentos por minuto, depende 

víduo, dada em anos. Um estudo 
concluiu que a relação entre FCmax e x é dada por uma 

0,018x2 

Admitindo a veracidade do estudo, para qual idade 
assume seu maior valor? Indique o 

valor inteiro mais próximo do valor obtido, em anos. 



22. Fenobarbitol é um anticonvulsivante. A quantidade recomendada para uma criança é de 180 mg por metro quadrado da 
superfície corporal da criança, a cada 24 horas. As doses, com igual quantidade de Fenobarbitol, devem ser 
administradas a cada 8 horas. Se uma criança tem área corporal de 0,32 m2, quanto cada dose de Fenobarbitol deve 
conter, em mg?   

A) 19,2 mg  
B) 15,6 mg 
C) 16,5 mg 
D) 17,4 mg 
E) 18,3 mg 

23. Para a realização de certa cirurgia são necessários 2 cirurgiões, 1 anestesista e 3 enfermeiros. Dentre os profissionais de 
um hospital aptos para realizar a cirurgia, estão 5 cirurgiões, 4 anestesistas e 10 enfermeiros. De quantas maneiras pode 
ser constituída a equipe que fará a cirurgia? 

A) 4.700 
B) 4.900 
C) 4.800 
D) 5.000 
E) 5.100 

24. O corpo humano é constituído essencialmente de átomos de oxigênio, carbono e hidrogênio. Na tabela a seguir, estão os 
percentuais dos elementos mais abundantes na massa do corpo humano. 

 

 
 
 
 

          Se a massa de uma pessoa é de 80 kg, qual a massa de hidrogênio no corpo da pessoa? 

A) 7,2 kg 
B) 7,4 kg 
C) 7,8 kg  
D) 7,6 kg 
E) 8,0 kg 

 
  

65%

18,50%

9,50%

3,20%
3,80%

Porcentagem dos elementos químicos na massa do corpo humano

Oxigênio (65%)

Carbono (18,5%)

Hidrogênio (9,5%)

Nitrogênio (3,2%)

Cálcio, fósforo, potássio e outros (3,8 %)
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25. Um automóvel passa por um posto da polícia rodoviária com uma velocidade constante de 108 km/h. Neste instante, um 
policial inicia a perseguição ao automóvel com uma motocicleta, partindo do repouso, com aceleração constante. 
Determine a aceleração mínima constante que
iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade de 108 km/h. Dê 
sua resposta em � ��⁄ . 

A) 1,0 � ��⁄  
B) 0,2 � ��⁄  
C) 0,4 � ��⁄  
D) 0,6 � ��⁄  
E) 0,8 � ��⁄  

26. Dois ciclistas percorrem uma pista circular, no mesmo sentido e com movimento uniforme. A velocidade angular do ciclista 
A é A = 2,5 rad/s; e a velocidade angular do ciclista B é 
ponto da pista no mesmo instante de tempo. Determine em quanto tempo, depois desse instante, o ciclista A estará com 
uma volta de vantagem sobre o ciclista B. Neste problema considere o valor de 

A) 90 s 
B) 80 s 
C) 70 s 
D) 50 s 
E) 60 s 

27. Uma pessoa resolve instalar painéis solares no teto de sua casa 
consumo médio diário. Em sua localidade, cada painel de 1,0 m
estimativa, essa pessoa descobre que o seu consumo doméstico médio de energia está resumido na tabela abaixo.

 

Aparelho doméstico 
Geladeira 

Computador 
Televisão 

Ar-condicionado 
Chuveiro elétrico 

Forno de micro-ondas 
  

A partir dos dados acima, determine o número mínimo de painéis, de 1,0 m
seu consumo médio diário de energia elétrica. 

A) 10 
B) 30 
C) 70 
D) 50 
E) 90 

28. A figura F1 mostra o diagrama de fase (pressão vs. temperatura) da 
água. Baseado nesse gráfico, podemos afirmar que o uso da panela 
de pressão é mais eficiente para o cozimento de alimentos?

A) Sim, pois o vapor liberado pela válvula de segurança provoca 
agitação no alimento, tornando o processo mais eficiente.

B) Sim, pois as panelas são feitas de metal que absorvem mais 
calor. 

C) Sim, pois quanto maior for a pressão interna mais facilmente a 
água se transforma em vapor. 

D) Sim, pois a temperatura no interior atinge valores acima da 
temperatura de ebulição da água em recipientes abertos.

E) Sim, pois embora a temperatura de ebulição da água nunca 
possa ser maior do que 100ºC, o metal da panela atinge 
temperaturas maiores do que 100ºC.
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passa por um posto da polícia rodoviária com uma velocidade constante de 108 km/h. Neste instante, um 
policial inicia a perseguição ao automóvel com uma motocicleta, partindo do repouso, com aceleração constante. 
Determine a aceleração mínima constante que a moto do policial deve ter para alcançar o carro em 1,0 minuto, após 
iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade de 108 km/h. Dê 

Dois ciclistas percorrem uma pista circular, no mesmo sentido e com movimento uniforme. A velocidade angular do ciclista 
= 2,5 rad/s; e a velocidade angular do ciclista B é B = 2,4 rad/s. Ambos os ciclistas passam por um determinado 

no mesmo instante de tempo. Determine em quanto tempo, depois desse instante, o ciclista A estará com 
uma volta de vantagem sobre o ciclista B. Neste problema considere o valor de � = 3. Dê sua resposta em segundos.

Uma pessoa resolve instalar painéis solares no teto de sua casa a fim de gerar a energia elétrica necessária para o seu 
consumo médio diário. Em sua localidade, cada painel de 1,0 m2 de área gera, em média, 0,5 kWh. Ao fazer uma 
estimativa, essa pessoa descobre que o seu consumo doméstico médio de energia está resumido na tabela abaixo.

Potência consumida (kW) Tempo médio de uso diário
0,25 24 h
0,50 2 h
0,10 5 h
3,00 5 h
4,00 30 min
1,50 20 min

  
A partir dos dados acima, determine o número mínimo de painéis, de 1,0 m

2 
de área cada, necessários para satisfazer 

seu consumo médio diário de energia elétrica.  

A figura F1 mostra o diagrama de fase (pressão vs. temperatura) da 
podemos afirmar que o uso da panela 

is eficiente para o cozimento de alimentos? 

Sim, pois o vapor liberado pela válvula de segurança provoca 
agitação no alimento, tornando o processo mais eficiente. 
Sim, pois as panelas são feitas de metal que absorvem mais 

a pressão interna mais facilmente a 

Sim, pois a temperatura no interior atinge valores acima da 
temperatura de ebulição da água em recipientes abertos. 
Sim, pois embora a temperatura de ebulição da água nunca 

ser maior do que 100ºC, o metal da panela atinge 
temperaturas maiores do que 100ºC. Figura F1

 

passa por um posto da polícia rodoviária com uma velocidade constante de 108 km/h. Neste instante, um 
policial inicia a perseguição ao automóvel com uma motocicleta, partindo do repouso, com aceleração constante. 

a moto do policial deve ter para alcançar o carro em 1,0 minuto, após 
iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade de 108 km/h. Dê 

Dois ciclistas percorrem uma pista circular, no mesmo sentido e com movimento uniforme. A velocidade angular do ciclista 
= 2,4 rad/s. Ambos os ciclistas passam por um determinado 

no mesmo instante de tempo. Determine em quanto tempo, depois desse instante, o ciclista A estará com 
Dê sua resposta em segundos. 

gerar a energia elétrica necessária para o seu 
de área gera, em média, 0,5 kWh. Ao fazer uma 

estimativa, essa pessoa descobre que o seu consumo doméstico médio de energia está resumido na tabela abaixo. 

Tempo médio de uso diário 
24 h 
2 h 
5 h 
5 h 

30 min 
20 min 

de área cada, necessários para satisfazer 

 

Figura F1 



29. Um mol de um gás monoatômico ideal sofre a transformação termodinâmica 
figura F2. Calcule o trabalho realizado pelo gás nesta transformação. Dê sua resposta em Joule. 

A) +6,0 ×  10� J 
B) +15 × 10� J 
C) −15 × 10� J 
D) +10 × 10� J 
E) −6,0 ×  10� J 

 
 

 

30. Suponha que uma onda se propaga em um meio linear 
período desta onda sabendo que o comprimento de onda associado a ela é de 10 cm. Dê sua resposta em segundos.  

A) 3,0 × 10�� s   
B) 2,0 × 10�� s 
C) 2,5 × 10�� s 
D) 1,5 × 10�� s 
E) 1,0 × 10�� s 

31. Uma bola homogênea de massa específica igual a 0,5 g/cm
com água, como mostrado na figura F3, e em seguida
água, considere que a massa específica da água é i
Dê sua resposta em m/s

2
. 

A) 10 m/s2 
B) 2,0 m/s2 
C) 4,0 m/s2 
D) 6,0 m/s2 
E) 8,0 m/s2 

 
 
 
 

32. Um feixe de luz monocromática se propaga de um meio 1 para um meio 2, ambos homogêneos e 
mostrado na figura F4. Determine a razão n

meio 2. Dados: sen 60� = √3 2⁄  e cos 60

A) 1 √3⁄  

B) √3 2⁄  

C) √3 

D) 2 √3⁄  

E) √2 
 
 
 
 

33. As lâmpadas incandescentes são pouco 
lâmpada incandescente é transformada em luz visível. O restante da energia é transformada em calor. Por essa razão
lâmpadas incandescentes estão sendo cada vez mais substituídas pela
incandescente que consome 100 W de potência elétrica, calcule a energia perdida em forma de calor para cada minuto de 
funcionamento da lâmpada. Dê sua resposta em 

A) 6,0 kJ 
B) 5,7 kJ 
C) 8,0 kJ 
D) 8,7 kJ 
E) 9,7 kJ 

Um mol de um gás monoatômico ideal sofre a transformação termodinâmica � → � → �, indicada no diagrama P
figura F2. Calcule o trabalho realizado pelo gás nesta transformação. Dê sua resposta em Joule.  

Suponha que uma onda se propaga em um meio linear homogêneo, com velocidade constante de 400 m/s. Determine o 
período desta onda sabendo que o comprimento de onda associado a ela é de 10 cm. Dê sua resposta em segundos.  

específica igual a 0,5 g/cm3  e volume V é mergulhada totalmente dentro de um recipiente 
com água, como mostrado na figura F3, e em seguida, liberada. Calcule a aceleração da bola. Despreze o atrito com a 
água, considere que a massa específica da água é igual a 1,0 g/cm

3
 e considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s

Um feixe de luz monocromática se propaga de um meio 1 para um meio 2, ambos homogêneos e 
mostrado na figura F4. Determine a razão n1/n2, onde n1 é o índice de refração do meio 1 e n2 é o índice de refração do 

0� = 1 2⁄ . 

As lâmpadas incandescentes são pouco eficientes. Em média, apenas 5% da energia elétrica consumida por uma 
lâmpada incandescente é transformada em luz visível. O restante da energia é transformada em calor. Por essa razão

cada vez mais substituídas pelas lâmpadas de LED. Considerando uma lâmpada 
incandescente que consome 100 W de potência elétrica, calcule a energia perdida em forma de calor para cada minuto de 
funcionamento da lâmpada. Dê sua resposta em kJ. 

Figura F2 

Figura F3 

Figura F4

indicada no diagrama P-V da 

com velocidade constante de 400 m/s. Determine o 
período desta onda sabendo que o comprimento de onda associado a ela é de 10 cm. Dê sua resposta em segundos.   

e volume V é mergulhada totalmente dentro de um recipiente 
liberada. Calcule a aceleração da bola. Despreze o atrito com a 

e considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s
2
. 

Um feixe de luz monocromática se propaga de um meio 1 para um meio 2, ambos homogêneos e transparentes, como 
é o índice de refração do 

eficientes. Em média, apenas 5% da energia elétrica consumida por uma 
lâmpada incandescente é transformada em luz visível. O restante da energia é transformada em calor. Por essa razão, as 

s lâmpadas de LED. Considerando uma lâmpada 
incandescente que consome 100 W de potência elétrica, calcule a energia perdida em forma de calor para cada minuto de 

Figura F4 



34. O circuito da figura F5 mostra um gerador caracterizado pela ddp (E) e resistência interna (r). Sabe-se que E = 12 V,           

r = 1,0 e R  5,0  Determine a potência dissipada pelo resistor R nestas condições. Dê sua resposta em Watt. 

A) 40 W 
B) 20 W 
C) 60 W 
D) 12 W 
E) 6,0 W 

 
 

Figura F5 
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posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
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este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 

52 (cinquenta e duas) questões OBJETIVAS: 10 (dez) de LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS),  
QUÍMICA, 16 (dezesseis) de BIOLOGIA, 08 (oito) de HISTÓRIA e 08 (oito) de GEOGRAFIA. 

Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, como resposta correta, apenas uma alternativa. 

e número de inscrição. Qualquer 

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

neta esferográfica preta ou azul e faça as marcas de acordo com o 

Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo. 

cais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 

 

2018.1 

TIPO C 

 



INGLÊS

 
Read TEXT 1 below and answer questions 1
 
TEXT 1 

First gene therapy — 
 

When doctors saw the report on Bill Ludwig’s bone
ordered the test repeated. But the results came back the same: His lethal leukemia had been wiped out by an 
experimental treatment never before used in human
72-year-old retired New Jersey corrections officer, who had battled the disease for a decade. He and his oncologist 
both broke down when she delivered the good news in 2010. “Nobody was hoping for

The pioneering therapy administered to Ludwig and a few other adults at the University of Pennsylvania 
hospital paved the way for clinical trials with children. Six
the first pediatric recipient in 2012. Like Ludwig, she remains cancer
track to become the first gene therapy approved by the Food and Drug Administration. An FDA advisory committee 
will decide Wednesday whether to recommend approva
altered immune cells to fight blood cancers.
end of September. That would open the latest chapter in immunotherapy 
Carl June, who led its development. 

 The CAR T-cell treatment, manufactured by the drug company Novartis, initially would be available only for 
the small number of children and young adults whose leukemia does not respond to 
typically have a grim prognosis, but in the pivotal trial testing the therapy in almost a dozen countries, 83 percent of 
patients went into remission. A year later, two

Yet along with the enthusiasm com
procedure. It involves extracting white blood cells called T cells 
patient’s blood, freezing them and sending them to Novartis’s sprawling m
There, a crippled HIV fragment is used to genetically modify the T cells so they can find and attack the cancer. The 
cells then are refrozen and sent back to be infused into the patient.
multiplies astronomically. 

Novartis has not disclosed the price for its therapy, but analysts are predicting $300,000 to $600,000 for a 
one-time infusion. Brad Loncar, whose investment fund focuses on companies that develop immunotherap
treatments, hopes the cost does not prompt a backlash. “CAR
the envelope and at the cutting edge of science.”

The biggest concerns, however, center on safety. The revved
fighting agent but also a dangerous threat to the patient. Serious side effects abound, raising concerns about broad 
use. “Treating patients safely is the heart of the rollout,” said Stephan Grupp of Children’s Hospital of Philadelphia, 
who as director of the hospital’s cancer immunotherapy program led early pediatric studies as well as Novartis’s 
global trial. “The efficacy takes care of itself, but safety takes a lot of attention.” […]

One of the most common side effects is called cytokine r
flulike symptoms that in some cases can be so dangerous that the patient ends up in intensive care. The other 
major worry is neurotoxicity, which can result in temporary confusion or potentially fatal brain swel
Therapeutics, a biotech firm in Seattle, shut down one of its CAR T
swelling. Novartis has not seen brain swelling in its trials, company officials said.

To try to ensure patient safety, Novartis i
widely and aggressively as possible. The company instead will designate 30 to 35 medical centers to administer 
the treatment. Many of them took part in the clinical trial, and all have gotten 
others. […] 

With FDA approval seeming imminent, the researchers who were so instrumental in the therapy’s 
development and testing are almost giddy. Grupp is especially pleased that the advance will be available first to 
children. “Usually everything is developed first for adults,” he noted recently, “and children are an afterthought.”

 

McGinley, Laurie. 
<https://www.washingtonpost.com/national
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questions 1-6 according to it. 

 

 ‘a true living drug’ — on the cusp of FDA approval

When doctors saw the report on Bill Ludwig’s bone-marrow biopsy, they thought it was a mistake and 
ordered the test repeated. But the results came back the same: His lethal leukemia had been wiped out by an 
experimental treatment never before used in humans.“We were hoping for a little improvement,” remembered the 

old retired New Jersey corrections officer, who had battled the disease for a decade. He and his oncologist 
both broke down when she delivered the good news in 2010. “Nobody was hoping for zero cancer.”

The pioneering therapy administered to Ludwig and a few other adults at the University of Pennsylvania 
hospital paved the way for clinical trials with children. Six-year-old Emily Whitehead, who was near death, became 

ipient in 2012. Like Ludwig, she remains cancer-free. Such results are why the treatment is on 
track to become the first gene therapy approved by the Food and Drug Administration. An FDA advisory committee 
will decide Wednesday whether to recommend approval of the approach, which uses patients’ own genetically 
altered immune cells to fight blood cancers. If the panel gives the nod, the agency probably will follow suit by the 
end of September. That would open the latest chapter in immunotherapy — “a true living drug,” said Penn scientist 

cell treatment, manufactured by the drug company Novartis, initially would be available only for 
the small number of children and young adults whose leukemia does not respond to standard care. Those patients 
typically have a grim prognosis, but in the pivotal trial testing the therapy in almost a dozen countries, 83 percent of 
patients went into remission. A year later, two-thirds remained so. […] 

Yet along with the enthusiasm come pressing questions about safety, cost and the complexity of the 
It involves extracting white blood cells called T cells — the foot soldiers of the immune system 

patient’s blood, freezing them and sending them to Novartis’s sprawling manufacturing plant in Morris Plains, N.J. 
There, a crippled HIV fragment is used to genetically modify the T cells so they can find and attack the cancer. The 
cells then are refrozen and sent back to be infused into the patient. Once inside the person’s bo

Novartis has not disclosed the price for its therapy, but analysts are predicting $300,000 to $600,000 for a 
time infusion. Brad Loncar, whose investment fund focuses on companies that develop immunotherap

treatments, hopes the cost does not prompt a backlash. “CAR-T is not the EpiPen,” he said. “This is truly pushing 
the envelope and at the cutting edge of science.” 

The biggest concerns, however, center on safety. The revved-up immune system becomes a 
fighting agent but also a dangerous threat to the patient. Serious side effects abound, raising concerns about broad 
use. “Treating patients safely is the heart of the rollout,” said Stephan Grupp of Children’s Hospital of Philadelphia, 

s director of the hospital’s cancer immunotherapy program led early pediatric studies as well as Novartis’s 
global trial. “The efficacy takes care of itself, but safety takes a lot of attention.” […] 

One of the most common side effects is called cytokine release syndrome, which causes high fever and 
flulike symptoms that in some cases can be so dangerous that the patient ends up in intensive care. The other 
major worry is neurotoxicity, which can result in temporary confusion or potentially fatal brain swel
Therapeutics, a biotech firm in Seattle, shut down one of its CAR T-cell programs after five patients died of brain 
swelling. Novartis has not seen brain swelling in its trials, company officials said. 

To try to ensure patient safety, Novartis is not planning a typical product rollout, with a drug pushed as 
widely and aggressively as possible. The company instead will designate 30 to 35 medical centers to administer 
the treatment. Many of them took part in the clinical trial, and all have gotten extensive training by Grupp and 

With FDA approval seeming imminent, the researchers who were so instrumental in the therapy’s 
development and testing are almost giddy. Grupp is especially pleased that the advance will be available first to 

dren. “Usually everything is developed first for adults,” he noted recently, “and children are an afterthought.”

McGinley, Laurie. First gene therapy — ‘a true living drug’ — on the cusp of FDA approval
https://www.washingtonpost.com/national/health-science>. Acesso em: 22 set. 2017.Texto adaptado.
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01. Laurie McGinley covers health and medicine for The Washington Post. On July 11
th
, 2017, she delivered the above 

breaking news story about 

A) blood cancer patients who went into remission despite their bad prognosis. 
B) a clinical trial testing immunotherapy at the University of Pennsylvania hospital. 
C) the latest drug marketing approval by the United States Food and Drug Administration. 
D) an experimental immunotherapy that is on the verge of approval by the FDA. 
E) a six-year-old girl who remains cancer-free five years after receiving the CAR T-cell therapy. 

02. In: “If the panel gives the nod, the agency probably will follow suit by the end of September” (paragraph 2), the expression 
“the panel” refers to the 

A) first gene therapy. 
B) results of the treatment. 
C) genetically altered immune cells. 
D) patients at the University of Pennsylvania hospital. 
E) FDA advisory committee. 

03. Scientist Carl June refers to the CAR T-cell therapy as “a true living drug” (paragraph 2) mainly because it 

A) is infused directly into the patient’s body. 
B) uses patient’s own modified T-cells to attack the cancer. 
C) opens the latest chapter in immunotherapy. 
D) is manufactured individually for each patient. 
E) has paved the way for pivotal trials with children. 

04. Regarding the CAR T-cell procedure, it is correct to say that  

A) the patient’s frozen T-cells are the raw materials to be manufactured by Novartis. 
B) once the T-cells had been genetically altered, they are multiplied in a lab. 
C) a whole HIV is used in the process to alter a sample of the patient’s immune cells. 
D) it is necessary to chill the modified T-cells before dripping them back into the patient. 
E) a special type of white blood cells is removed from the foot of the patient as a first step. 

05. Even though the clinical trials have been stunningly successful, the therapy can also lead to severe and potentially fatal 
reactions. However, Novartis denies the occurrence of 

A) common side effects. 
B) cytokine release syndrome. 
C) autoimmune illnesses. 
D) attacks to healthy tissue. 
E) brain swelling. 

06. When it comes to developing and testing new therapies, the fact that CAR T-cell therapy will be accessible first to children 
is something quite 

A) logical. 
B) remarkable. 
C) obvious. 
D) ordinary. 
E) orthodox. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Read TEXT 2 below and answer questions 7-10 according to it. 
 
TEXT 2 
 

 
How to Prevent Deadly Infection in Babies? Good Bacteria 

 
It may be possible, scientists say, to save many thousands of newborns in poor countries by giving them a 

simple probiotic — a strain of bacteria originally scooped out of the diaper of a healthy baby. A large clinical trial in 
rural India has found that babies fed a special strain of Lactobacillus bacteria for just one week were 40 percent 
less likely to develop sepsis, a life-threatening bloodstream infection. Sepsis kills 600,000 newborns a year, many 
of them in India and neighboring countries.  

The treatment was so successful that an oversight panel stopped the trial early because it would have been 
unethical to keep giving a placebo to half the babies in the study. Moreover, the babies fed the probiotic — which 
costs only $1 — also had fewer pneumonias, fewer bouts of diarrhea, fewer ear infections and even fewer 
infections of the umbilical cord stump. The results, researchers said, suggest that carefully chosen probiotics could 
also help prevent stunting, which afflicts 160 million of the world’s children. The condition is caused by chronic 
malnutrition and diarrhea, and persists even when children get enough food. Experts believe they lack the bacteria 
needed to absorb nutrients. 

The study “is an absolute game-changer,” said Dr. Tobias R. Kollmann, a pediatric immunologist at the 
University of British Columbia who was not involved in the research. “There’s nothing we have like this in our 
armamentarium to prevent infections in newborns. Also, there’s how cheap it is, its ease of use — it’s oral — and 
its independence of pharmaceutical companies and their patent issues.” 

Generally, probiotic supplements are intended to colonize the gut with beneficial bacteria to prevent harmful 
strains from gaining hold. Scientists are unsure how the test formulation works, but they believe it may strengthen 
the gut wall to prevent leaking of harmful bacteria into the blood and also activate immune cells in the lymphoid 
tissues lining the gut, which migrate to distant organs to attack infections there. 

The journal Nature published the study last week; an accompanying commentary by Daniel J. Tancredi, a 
health statistician at the University of California, Davis, called the results “astonishing.” The study’s lead author, 
however, cautioned that he did not consider all probiotics beneficial, or even safe. Mixtures like those sold in 
health-food stores “are completely nonsense,” said the author, Dr. Pinaki Panigrahi, a pediatrician at the University 
of Nebraska Medical Center’s Child Health Research Institute. 

Probiotics must be as exactly matched to the illness for which they are prescribed as antibiotics are, Dr. 
Panigrahi said. Taking an inappropriate probiotic would be like taking cold medicine for tuberculosis, he said, just 
because both affect the respiratory tract: “If you mix three or four or five, that’s your funeral.” Giving the wrong 
bacteria to a sick baby could be deadly, so his team spent over a decade testing 280 different strains, looking for 
one that clung to the gut, never entered the bloodstream and could outgrow harmful bacteria. 

 
Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/08/21/health/how-to-prevent-deadly-infection-in-babies-good-

bacteria.html?rref=collection%2Fcolumn%2FGlobal%20Health&action=click&contentCollection=Health&module=Collection&region=Marginalia&
src=me&version=column&pgtype=article>. Acesso em 30/09/2017. Texto adaptado. 

 

 

 

07. The news article above aims to discuss 

A) the death of thousands of newborns in rural India with sepsis. 
B) a new product currently launched in India by a pharmaceutical company. 
C) the means of sepsis prevention currently available in developing countries. 
D) the results of a current research in the field of sepsis prevention.   
E) sepsis – a life-threatening condition which causes severe infection in children. 

08. The clinical trial in rural India was prematurely interrupted 

A) due to the cost of the treatment and its patent issues. 
B) as scientists were unsure how the test formulation worked.  
C) because of ethical dilemmas surrounding the use of placebo to feed half of the babies.  
D) for half the babies had not responded so well to the “good bacteria” treatment.  
E) because the rate of stunting among the babies reduced by 40% in one week.  



09. In saying: “Probiotics must be as exactly matched to the illness for which they are prescribed as antibiotics” (paragraph 6), 
Dr. Panigrahi means that they 

A) have to be adequately prescribed just like antibiotics are prescribed.  
B) don’t need to be as adequately prescribed as antibiotics are.  
C) might be prescribed according to the specific illness as antibiotics are prescribed.  
D) could be prescribed exactly in the same way as antibiotics: to treat the specific illness.  

E) can be prescribed to treat the specific symptom or disease just as antibiotics are prescribed. 

10. Research findings suggest that  

A) babies fed a certain strain of probiotic bacteria are more likely to develop blood infections. 
B) a large proportion of neonatal sepsis in poor countries could be effectively prevented using carefully chosen 

probiotics. 
C) probiotic mixtures such as those sold in health-food stores are an equally effective treatment and would be easily 

available to most people. 
D) sepsis in early infancy results in 600.000 annual deaths in India and neighboring countries. 
E) a special strain of Lactobacillus bacteria increases the leaking of harmful bacteria into the blood. 
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11. A tabela periódica dispõe os elementos químicos de 
forma sistemática e ordenada por seus números 
atômicos. Esse ordenamento mostra tendências 
periódicas, tais como reatividades similares na mesma 
família. A respeito da classificação periódica dos 
elementos, assinale a alternativa incorreta

A) Entre os elementos do mesmo período, quanto 
maior o número atômico maior o caráter metálico.

B) Os halogênios são elementos que possuem 7 
elétrons na camada de valência. 

C) Um gás nobre possui raio atômico menor que um 
calcogênio do mesmo período. 

D) Um elemento cuja distribuição eletrônica termina 
em subnível d é um elemento de transição.

E) Entre os elementos da mesma família, quanto 
maior o número atômico menor a 
eletronegatividade. 

12. A corrosão dos metais é um processo natural em q
o metal é deteriorado por meio de reações redox. 
Essas reações envolvem, principalmente, o oxigênio 
do ar. No caso do ferro, a corrosão é denominada 
enferrujamento e pode ser representada pela equação 
química não balanceada: 

Fe(s) + O2(g) Fe2O3(
 
Para estudar a corrosão, um químico refez essa 
reação num reator. Calcule a massa aproximada de 
ferro que reagiu com 8,2 L de gás oxigênio a 27
1,5 atm. Dado: Fe = 56 g/mol. 

A) 28,00g 
B) 56,12g 
C) 74,66g 
D) 37,33g 
E) 93,25g 

13. Para impedir ou pelo menos diminuir 
causados pela corrosão, existem vários métodos de 
proteção e um dos mais eficientes é a galvanização, 
um processo em que se reveste uma peça de ferro ou 
de aço com zinco metálico. Qual é a corrente 
requerida para depositar, por galvanização, 6
de zinco em 2,0 minutos, a partir de uma solução 
aquosa de cloreto de zinco (ZnCl2)? Dados: Zn = 65,4 
g/mol; constante de Faraday = 96500 C/mol.

A) 0,21 A 
B) 0,27 A 
C) 0,16 A 
D) 0,32 A 
E) 0,38 A 

A tabela periódica dispõe os elementos químicos de 
forma sistemática e ordenada por seus números 
atômicos. Esse ordenamento mostra tendências 
periódicas, tais como reatividades similares na mesma 
família. A respeito da classificação periódica dos 

incorreta. 

do mesmo período, quanto 
maior o número atômico maior o caráter metálico. 
Os halogênios são elementos que possuem 7 

Um gás nobre possui raio atômico menor que um 

Um elemento cuja distribuição eletrônica termina 
é um elemento de transição. 

Entre os elementos da mesma família, quanto 
maior o número atômico menor a 

A corrosão dos metais é um processo natural em que 
o metal é deteriorado por meio de reações redox. 
Essas reações envolvem, principalmente, o oxigênio 
do ar. No caso do ferro, a corrosão é denominada 
enferrujamento e pode ser representada pela equação 

(s)  

Para estudar a corrosão, um químico refez essa 
reação num reator. Calcule a massa aproximada de 
ferro que reagiu com 8,2 L de gás oxigênio a 27oC e 

Para impedir ou pelo menos diminuir os prejuízos 
causados pela corrosão, existem vários métodos de 
proteção e um dos mais eficientes é a galvanização, 
um processo em que se reveste uma peça de ferro ou 
de aço com zinco metálico. Qual é a corrente 
requerida para depositar, por galvanização, 6,54 mg 

a partir de uma solução 
)? Dados: Zn = 65,4 

g/mol; constante de Faraday = 96500 C/mol. 

14. Após um grave acidente de trânsito, um caminhão 
tombou, espalhando uma grande massa de soda 
cáustica. Como estava chovendo, a soda cáustica 
solubilizou e penetrou no solo, contaminando a água 
de uma cisterna que abastecia um hospital. 
Considerando a situação relatada, assinale a 
alternativa correta. 

A) Ao pingar o indicador fenolftaleína numa amostra 
da água da cisterna, observou

B) Como é praticamente insolúvel, apenas uma 
quantidade mínima de soda cáustica penetrou no 
solo. 

C) Como é um sólido volátil, grande parte da soda 
cáustica se dissipou pelo ar.

D) A água da cisterna teve seu pH diminuído após a 
contaminação com a soda cáustica.

E) Após a contaminação, a água da cisterna se 
tornou imprópria para consumo devido à elevada 
acidez. 

15. Considere a curva de solubilidade do cloreto de 
amônio em água: 

Solubilidade

(g NH4Cl/100g H2O)

0 30

30

60

90

 
 
Um técnico de laboratório preparou uma solução 
saturada deste sal a 60

o
C e removeu todo o corpo de 

fundo. Após resfriamento, a temperatura chegou em 

30
o
C. O técnico filtrou o NH

precipitado e verificou que sua massa era igual a
Qual foi o volume aproximado de água utilizada no 
preparo da solução? 

A) 350 mL 
B) 250 mL 
C) 400 mL 
D) 200 mL 
E) 150 mL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após um grave acidente de trânsito, um caminhão 
a grande massa de soda 

cáustica. Como estava chovendo, a soda cáustica 
solubilizou e penetrou no solo, contaminando a água 
de uma cisterna que abastecia um hospital. 
Considerando a situação relatada, assinale a 

nolftaleína numa amostra 
da água da cisterna, observou-se a cor rosa. 
Como é praticamente insolúvel, apenas uma 
quantidade mínima de soda cáustica penetrou no 

Como é um sólido volátil, grande parte da soda 
cáustica se dissipou pelo ar. 

erna teve seu pH diminuído após a 
contaminação com a soda cáustica. 
Após a contaminação, a água da cisterna se 
tornou imprópria para consumo devido à elevada 

Considere a curva de solubilidade do cloreto de 

Temperatura

(oC)

60 90

Um técnico de laboratório preparou uma solução 
C e removeu todo o corpo de 

fundo. Após resfriamento, a temperatura chegou em 

C. O técnico filtrou o NH4Cl sólido que havia 
precipitado e verificou que sua massa era igual a 60g. 
Qual foi o volume aproximado de água utilizada no 



16. A radioterapia é um tratamento oncológico que utiliza uma radiação ionizante no tratamento de tumores malignos. Uma 
fonte de radiação ionizante frequente é o cobalto-60 cujo decaimento emite partículas β e radiação . Como o cobalto-60 é 
um radioisótopo que não existe na natureza, ele precisa ser obtido artificialmente em reatores nucleares a partir do isótopo 
estável cobalto-59. As equações abaixo representam a síntese do cobalto-60 e o seu decaimento radioativo: 

 
 

 Considerando esse contexto, é correto afirmar que: 

A) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico igual a 26. 
B) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 28. 
C) x é uma partícula β e o Ni tem número atômico igual a 28. 
D) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico igual a 28. 
E) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 26. 

17. Para que as pessoas tenham pleno conforto respiratório e térmico, existe uma faixa de umidade relativa do ar que é 
considerada ideal. Esta faixa compreende valores de 40% a 60%. Acima desta faixa, o excesso de umidade traz 
desconforto térmico, e abaixo, o ar seco pode causar ressecamento e sangramentos devido à perda de líquido das 
mucosas das vias aéreas. Sabendo que a pressão máxima de vapor da água é 0,036 atm a 27

o
C, calcule a massa de 

vapor de água presente no ar de uma sala cuja área é 32,8m
2
 e cujo pé direito é 2,5m, num dia em que a umidade relativa 

do ar é 50%. Dados: H = 1g/mol; O = 16 g/mol. 

A) 1,41 kg 
B) 0,74 kg 
C) 0,97 kg 
D) 1,29 kg 
E) 1,08 kg 

18. A aplicação de compostos nitrogenados em química orgânica sintética é muito diversificada e envolve a preparação de 
medicamentos, corantes, explosivos e vitaminas. Observe os compostos abaixo. 

 
 

 
Sobre esses compostos, assinale a afirmativa incorreta. 

A) A porção nitrogenada do paracetamol é uma amida.  
B) O TNT é um nitro-composto. 
C) A porção nitrogenada da fluoxetina é uma amina secundária. 
D) O índigo possui anéis heteroaromáticos em sua estrutura.  
E) O TNT tem maior caráter básico que a anfetamina. 



19. Álcoois são substratos muito comuns em síntese 
orgânica e a oxidação desses compostos é utilizada 
com frequência. Abaixo temos a representação 
esquemática da oxidação do 2-pentanol: 

 

 
 

Assinale a alternativa que indica corretamente a estrutura 
do produto formado. 
 

 
 
 
 

20. Todos os pares de estruturas abaixo representam o 
mesmo composto, EXCETO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

CÁLCULOS 



BIOLOGIA

 

21. O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável pelo controle das funções celulares e é 
constituído pelo envelope nuclear, nucleoplasma, cromatina e pelo nucléolo. Acerca do núcleo e de seus componentes, 
assinale a afirmativa correta. 

A) O envelope nuclear é contínuo e separa o material nuclear do citoplasma. 
B) Durante a divisão celular, é possível observar os cromossomos meióticos no leptóteno. 
C) A síntese do RNA mensageiro ocorre nas regiões organizadoras do nucléolo. 
D) A cromatina é formada por DNA associado a proteínas histonas. 
E) A eucromatina corresponde às regiões menos coradas da cromatina, pois os genes estão inativos. 

22. Os genes presentes na molécula de DNA têm a função de comandar e coordenar todo o funcionamento celular
responsáveis pelas características hereditárias. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

A) O RNAm leva a informação do gene para o citoplasma, onde ela é traduzida em moléculas de glicídios.
B) Todos os tipos de RNA são produtos da tradução gê
C) Os genes são transcritos em moléculas de RNA. 
D) O DNA é representado por uma dupla hélice e formado por várias proteínas. 
E) Timina e guanina são bases nitrogenadas púricas. 

23. Os vírus sobrevivem no interior de células hospedeiras, causando danos à 
modos de transmissão. Identifique o modo como cada virose é transmitida, numerando a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

1) Rubéola (    ) Contato sexual e transfusão de sangue.
2) AIDS (    ) Contato direto com pessoas con
3) Raiva (    ) Picada do mosquito 
4) Hepatite (    ) Mordida de animal infectado.
5) Dengue (    ) Ingestão de água ou alimentos contaminados, contato sexual e transfusão de sangue.

 

       A sequência correta, de cima para baixo, é:
 

A) 2, 3, 5, 1 e 4. 
B) 4, 2, 1, 5 e 3. 
C) 2, 1, 5, 3 e 4. 
D) 4, 5, 3, 2 e 1. 
E) 5, 3, 4, 1 e 2. 

24. A evolução, em geral, é um processo lento e gradual. Assim, a origem de novas espécies pode ser explicada quando uma 
determinada população sofre alterações bruscas, tornando o território inadequado. Acerca do processo evolutivo das 
espécies, assinale a alternativa correta. 

A) Quando as barreiras geográficas são pequenas e as áreas de sobrevivência são grandes, essas áreas r
nome de refúgio.  

B) Quando o isolamento geográfico impede o cruzamento entre os indivíduos de duas populações, as espécies não são 
consideradas distintas.  

C) Barreiras ecológicas não promovem especiação.
D) Os mecanismos de isolamento reprodutivo pré
E) As barreiras geográficas podem promover mecanismos de isolamento reprodutivo. 

 

25. A reprodução sexuada garante a perpetuação e a variabilidade genética da espécie. Assim, na fecundação observa
fusão dos núcleos haploides do óvulo e do espermatozoide que culmina para o desenvolvimento embrionário. Acerca da 
reprodução sexuada, assinale a alternativa correta.

A) A célula resultante da fusão dos núcleos diploides do óvulo e do espermatozoide é denominada zigoto. 
B) A fusão dos núcleos haploides do óvulo e do espermatozoide é denominada anfimixia. 
C) A fecundação na espécie humana ocorre no útero. 
D) A fase inicial do desenvolvimento embrionário humano é chamada de blástula.
E) A implantação do embrião na parede do útero chama

 

BIOLOGIA 

NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM  

O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável pelo controle das funções celulares e é 
constituído pelo envelope nuclear, nucleoplasma, cromatina e pelo nucléolo. Acerca do núcleo e de seus componentes, 

O envelope nuclear é contínuo e separa o material nuclear do citoplasma.  
Durante a divisão celular, é possível observar os cromossomos meióticos no leptóteno.  
A síntese do RNA mensageiro ocorre nas regiões organizadoras do nucléolo.  

é formada por DNA associado a proteínas histonas.  
A eucromatina corresponde às regiões menos coradas da cromatina, pois os genes estão inativos. 

Os genes presentes na molécula de DNA têm a função de comandar e coordenar todo o funcionamento celular
responsáveis pelas características hereditárias. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. 

O RNAm leva a informação do gene para o citoplasma, onde ela é traduzida em moléculas de glicídios.
Todos os tipos de RNA são produtos da tradução gênica.  
Os genes são transcritos em moléculas de RNA.  
O DNA é representado por uma dupla hélice e formado por várias proteínas.  
Timina e guanina são bases nitrogenadas púricas.  

Os vírus sobrevivem no interior de células hospedeiras, causando danos à saúde humana, e apresentam diferentes 
modos de transmissão. Identifique o modo como cada virose é transmitida, numerando a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

Contato sexual e transfusão de sangue. 
Contato direto com pessoas contaminadas ou contato com gotículas de saliva.
Picada do mosquito Aedes aegypti. 
Mordida de animal infectado. 
Ingestão de água ou alimentos contaminados, contato sexual e transfusão de sangue.

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A evolução, em geral, é um processo lento e gradual. Assim, a origem de novas espécies pode ser explicada quando uma 
determinada população sofre alterações bruscas, tornando o território inadequado. Acerca do processo evolutivo das 

Quando as barreiras geográficas são pequenas e as áreas de sobrevivência são grandes, essas áreas r

Quando o isolamento geográfico impede o cruzamento entre os indivíduos de duas populações, as espécies não são 

Barreiras ecológicas não promovem especiação. 
Os mecanismos de isolamento reprodutivo pré-zigóticos impedem a fecundação.  
As barreiras geográficas podem promover mecanismos de isolamento reprodutivo.  

A reprodução sexuada garante a perpetuação e a variabilidade genética da espécie. Assim, na fecundação observa
óvulo e do espermatozoide que culmina para o desenvolvimento embrionário. Acerca da 

reprodução sexuada, assinale a alternativa correta. 

A célula resultante da fusão dos núcleos diploides do óvulo e do espermatozoide é denominada zigoto. 
os haploides do óvulo e do espermatozoide é denominada anfimixia.  

A fecundação na espécie humana ocorre no útero.  
A fase inicial do desenvolvimento embrionário humano é chamada de blástula. 
A implantação do embrião na parede do útero chama-se gastrulação.  

 

 

O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável pelo controle das funções celulares e é 
constituído pelo envelope nuclear, nucleoplasma, cromatina e pelo nucléolo. Acerca do núcleo e de seus componentes, 

A eucromatina corresponde às regiões menos coradas da cromatina, pois os genes estão inativos.       

Os genes presentes na molécula de DNA têm a função de comandar e coordenar todo o funcionamento celular, e são 
 

O RNAm leva a informação do gene para o citoplasma, onde ela é traduzida em moléculas de glicídios. 

saúde humana, e apresentam diferentes 
modos de transmissão. Identifique o modo como cada virose é transmitida, numerando a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

taminadas ou contato com gotículas de saliva. 

Ingestão de água ou alimentos contaminados, contato sexual e transfusão de sangue. 

A evolução, em geral, é um processo lento e gradual. Assim, a origem de novas espécies pode ser explicada quando uma 
determinada população sofre alterações bruscas, tornando o território inadequado. Acerca do processo evolutivo das 

Quando as barreiras geográficas são pequenas e as áreas de sobrevivência são grandes, essas áreas recebem o 

Quando o isolamento geográfico impede o cruzamento entre os indivíduos de duas populações, as espécies não são 

A reprodução sexuada garante a perpetuação e a variabilidade genética da espécie. Assim, na fecundação observa-se a 
óvulo e do espermatozoide que culmina para o desenvolvimento embrionário. Acerca da 

A célula resultante da fusão dos núcleos diploides do óvulo e do espermatozoide é denominada zigoto.  



26. A segunda Lei de Mendel envolve a herança de dois, três ou mais caracteres genéticos ao mesmo tempo. No esquema 
abaixo, temos um exemplo de di-hibridismo.   

 
 

Disponível em: <https://thinkbio.files.wordpress.com/2012/02/f22-19.jpg> Acesso em: 16 out. 2017. (Adaptado). 

 
Considerando os dados acima, analise as afirmações a seguir. 

1) A proporção fenotípica na geração F2 é 9:16 amarela-lisa.  
2) A proporção genotípica na geração F2 é de 1 (um) indivíduo vvrr.  
3) A proporção fenotípica na geração F2  de amarela-rugosa e verde-lisa é diferente.  
4) A proporção genotípica na geração F2 é de 9 (nove) indivíduos V-R-.  
5) A proporção genotípica na geração F2 é de 6 (seis) indivíduos V-rr.  

 

       Estão corretas, apenas: 
 

A) 1 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 5. 
D) 3 e 4. 
E) 2, 4 e 5. 

 



27. A visão em cores depende de pigmentos (proteínas) presentes em células especiais da retina – os cones – que possuem 
sensibilidade à luz. Sabendo do mecanismo de herança ligado ao sexo, analise as afirmativas abaixo quanto aos 
possíveis genótipos e fenótipos para daltonismo, e assinale a alternativa correta.  

A) X
D
X

D
 se refere a mulher daltônica. 

B) X
d
X

d
 se refere a mulher de visão normal, portadora do gene para o daltonismo. 

C) XDY se refere a homem de visão normal, portador do gene para o daltonismo. 
D) X

D
X

d
 se refere a mulher de visão normal, portadora do gene para o daltonismo. 

E) X
d
Y se refere a homem de visão normal. 

28. A classificação moderna dos seres vivos teve início com o sueco Karl Von Linné (1707-1778). Lineu, como conhecido em 
português, propôs em seu livro Systema Naturae, um sistema de classificação dos seres vivos que é empregado, com 
algumas modificações, até hoje. Com base neste sistema e no diagrama abaixo, assinale a alternativa cujas categorias 
taxonômicas propostas por Lineu estão organizadas hierarquicamente.  

A) Classe, Filo, Ordem, Família, Gênero. 
B) Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero. 
C) Gênero, Família, Ordem, Classe, Filo. 
D) Filo, Classe, Família, Ordem, Gênero. 
E) Classe, Filo, Ordem, Gênero, Família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Considerando a cadeia alimentar proposta no esquema abaixo, identifique os indivíduos que podem ser considerados 
consumidores primários, secundários e terciários, respectivamente. 

 
Disponível em: <http://www.exerciciosweb.com.br/ecologia/cadeia-alimentar-exercicios-gabarito/> Acesso em: 16 out. 2017. (Adaptado). 

 
         Podem ser considerados consumidores primários, secundários e terciários, respectivamente: 
 

A) preá, louva-a-deus e sabiá. 
B) sabiá, louva-a-deus e preá. 
C) aranha, grilo e gavião. 
D) aranha, rã e jararaca-do-banhado. 
E) louva-a-deus, rã e jararaca-do-banhado. 

Reino 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

Espécie 



30. Entre os organismos eucarióticos, os fungos apresentam algumas características gerais, próprias, que os diferenciam de 
outros organismos. Em relação a algumas características gerais dos fungos, é correto afirmar que: 

A) os fungos filamentosos apresentam micélio, que é o conjunto de hifas.  
B) a principal substância de reserva dos fungos é o amido.  
C) as leveduras são fungos multicelulares que não apresentam parede celular. 
D) como hábito de vida, os fungos, por se alimentarem por absorção, são seres que vivem apenas como sapróbios e 

parasitas. 
E) em condições favoráveis, os fungos se reproduzem originando esporos em esporóforos. Essa reprodução se dá 

apenas de modo assexuado para que haja variabilidade genética. 

31. Considerando o quadro abaixo, assinale a alternativa cujos agentes etiológicos e grupos taxonômicos estão em 
desacordo com a respectiva doença. 

 Doença Agente etiológico Grupo taxonômico 

A) Malária  Espécies de Plasmodium Protista 

B) Meningite epidêmica Neisseria meningitidis Procarionte, Domínio Bacteria 

C) Coqueluche Bordetella pertussis Procarionte, Domínio Bacteria 

D) Sífilis Treponema pallidum Protista 

E) Hanseníase Mycobacterium leprae Procarionte, Domínio Bacteria 

32. Quanto às relações entre seres vivos, analise o quadro abaixo e assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo 
de interação correspondente a cada organismo. 

 Abelhas Líquens Corais 
A) Colônia Sociedade Mutualismo 
B) Sociedade Sociedade Colônia 
C) Colônia Colônia Mutualismo 
D) Sociedade Mutualismo Colônia 
E) Colônia Mutualismo Sociedade 

33. O nitrogênio (N2) é um gás presente na atmosfera que, porém, não é utilizado de forma direta pela maior parte dos seres 
vivos. Para ser aproveitado pela maioria dos organismos, esse gás depende da sua fixação, sendo a biofixação o 
processo mais importante. Acerca do nitrogênio e dos processos para sua fixação, analise as afirmativas a seguir.  

1) Rhizobium, bactérias fixadoras de nitrogênio, transformam o N2 atmosférico em íons amônio. 
2) Nitrobacter transformam o íon amônio em nitrato.  
3) Nitrossomonas transformam íons de amônio em nitrito. 
4) Nitrobacter transforma o íon nitrito em nitrato. 

 

        Estão corretas apenas: 

A) 1, 2 e 4. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2 e 3. 
E) 1, 3 e 4. 

34. Nas angiospermas, os tecidos derivados dos meristemas primários são denominados tecidos primários. Em relação a 
esses tecidos, marque a alternativa incorreta. 

A) O esclerênquima é um tecido de sustentação da planta formado por células vivas, com parede celular espessada 
principalmente pelo depósito de lignina. 

B) A epiderme é geralmente uniestratificada, formada por células justapostas, achatadas, aclorofiladas e com grande 
vacúolo. 

C) Os parênquimas são formados por células vivas, com parede celular delgada, e desempenham várias funções, como 
preenchimento de espaço, assimilação e reserva. 

D) O colênquima é formado por células vivas, geralmente alongadas e com paredes espessadas de forma desigual, e é 
considerado um tecido de sustentação da planta. 

E) O xilema é responsável pelo transporte da seiva bruta (água e sais minerais) e o floema é um tecido condutor de 
seiva elaborada (rica em substâncias orgânicas derivadas da fotossíntese). 

 
 
 
 



35. A estrutura de locomoção é um dos critérios utilizados para classificar os protistas. Com base nesse critério, é correto 
afirmar que o Paramecium é um 

A) ciliado. 
B) flagelado. 
C) foraminífero. 
D) heliozoário. 
E) radiolário. 

36. A regulação da função renal está ligada basicamente à regulação da quantidade de líquidos do corpo. Assinale a 
alternativa que cita o principal agente fisiológico regulador do equilíbrio hídrico e o local onde é produzido. 

A) O hormônio cortisol, produzido pelas glândulas suprarenais. 
B) O hormônio antidiurético (ADH), produzido pelo hipotálamo. 
C) A vasopressina, produzida pelas glândulas suprarenais. 
D) O hormônio renina, produzido pela glândula adrenal. 
E) A aldosterona, produzida pelo hipotálamo. 

  



HISTÓR

 

37. O Renascimento modificou a vida dos europeus, derrubou mitos e mostrou a construção de novas formas de arte e de 
política. As reflexões de Copérnico contribuíram para:

A) a crise do catolicismo e da nobreza feudal na 
B) o aumento da liberdade social e o fim do corporativismo.
C) a importância de uma literatura que busca apenas a crítica política.
D) as mudanças na forma de pensar o mundo e a natureza
E) o fim do romantismo com a aceitação das guerras entre nobres.

38. A burguesia conseguiu aumentar suas riquezas com a Expansão Marítima Europeia e as mudanças na economia. Houve 
também intensas trocas culturais e rivalidades entre as nações. 

A) o feudalismo entrou em crise rapidamente com o
B) as cidades viveram momentos de crescimento do comércio com acumulação de lucros.
C) as mudanças na economia se aprofundaram com a extinção da escravidão em todas as nações do mundo.
D) a religião católica defendeu a ética burguesa e não
E) a sociedade modificou hábitos, se afastou do cristianismo e adotou o fim do mercantilismo.

 
 

39. O stalinismo seguiu certos princípios do marxismo, mas adotou políticas repressivas que inibiu a existên
sociedade sem censura. O período de Stalin na URSS:

A) centralizou as medidas do governo e não poupou os adversários do regime, com emprego de medidas violentas.
B) expandiu a economia de maneira acelerada, 
C) consagrou as disputas entre anarquistas e socialistas e se afastou radicalmente do nazismo de Hitler.
D) fez acordos militares com países asiáticos para implantar o socialismo na China e no Japão.
E) modernizou a sociedade com adoção

40. A sociedade norte-americana vive impasses e ameaças de lutas sociais 
sofrem com: 

A) a agressividade bélica constante dos países asiáticos
B) os limites para maior expansão do capitalismo e a concorrência da China.
C) a ineficácia, exclusiva dos projetos políticos 
D) a ocorrência de lutas contra o terrorismo e as intrigas com Israel.
E) as relações sempre tensas com Cuba e as disputas comerciais com a França.

HISTÓRIA 

NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM  

O Renascimento modificou a vida dos europeus, derrubou mitos e mostrou a construção de novas formas de arte e de 
política. As reflexões de Copérnico contribuíram para: 

a crise do catolicismo e da nobreza feudal na Espanha. 
o aumento da liberdade social e o fim do corporativismo. 
a importância de uma literatura que busca apenas a crítica política. 

pensar o mundo e a natureza. 
o fim do romantismo com a aceitação das guerras entre nobres. 

uesia conseguiu aumentar suas riquezas com a Expansão Marítima Europeia e as mudanças na economia. Houve 
também intensas trocas culturais e rivalidades entre as nações. A partir do fortalecimento da burguesia:

o feudalismo entrou em crise rapidamente com o fim da nobreza europeia. 
as cidades viveram momentos de crescimento do comércio com acumulação de lucros. 
as mudanças na economia se aprofundaram com a extinção da escravidão em todas as nações do mundo.
a religião católica defendeu a ética burguesa e não se colocou contra a exploração dos países colonizados.
a sociedade modificou hábitos, se afastou do cristianismo e adotou o fim do mercantilismo. 

 

O stalinismo seguiu certos princípios do marxismo, mas adotou políticas repressivas que inibiu a existên
sociedade sem censura. O período de Stalin na URSS: 

centralizou as medidas do governo e não poupou os adversários do regime, com emprego de medidas violentas.
expandiu a economia de maneira acelerada, sem pressão política, incentivado por reformas na distribuição do poder
consagrou as disputas entre anarquistas e socialistas e se afastou radicalmente do nazismo de Hitler.
fez acordos militares com países asiáticos para implantar o socialismo na China e no Japão. 
modernizou a sociedade com adoção de planos de industrialização e contato estreito com a Ásia e a Europa.

americana vive impasses e ameaças de lutas sociais importantes. Além disso, os Estados Unidos 

a agressividade bélica constante dos países asiáticos, produtores de petróleo. 
os limites para maior expansão do capitalismo e a concorrência da China. 

exclusiva dos projetos políticos dos governos presidencialistas dos republicanos. 
a ocorrência de lutas contra o terrorismo e as intrigas com Israel. 
as relações sempre tensas com Cuba e as disputas comerciais com a França. 

 
 
 
 

 

O Renascimento modificou a vida dos europeus, derrubou mitos e mostrou a construção de novas formas de arte e de 

uesia conseguiu aumentar suas riquezas com a Expansão Marítima Europeia e as mudanças na economia. Houve 
fortalecimento da burguesia: 

as mudanças na economia se aprofundaram com a extinção da escravidão em todas as nações do mundo. 
se colocou contra a exploração dos países colonizados. 

 

O stalinismo seguiu certos princípios do marxismo, mas adotou políticas repressivas que inibiu a existência de uma 

centralizou as medidas do governo e não poupou os adversários do regime, com emprego de medidas violentas. 
as na distribuição do poder. 

consagrou as disputas entre anarquistas e socialistas e se afastou radicalmente do nazismo de Hitler. 

de planos de industrialização e contato estreito com a Ásia e a Europa. 

. Além disso, os Estados Unidos 

 



41. A ocupação do Brasil trouxe riquezas para Portugal, embora tenha provocado grandes mudanças na sua organização 
econômica. O sistema de capitanias hereditárias foi uma saída 

A) ajudou a ocupar o território conquistado e conseguiu êxito na defesa militar da colônia, evitando a presença de 
invasores. 

B) obteve êxito destacado em Pernambuco com as plantações de algodão e cana
metrópole. 

C) conseguiu financiamento da burguesia holandesa durante o século XVI, sobretudo na região de São Paulo e 
Pernambuco. 

D) apresentou falhas em muitas regiões e não livrou a colônia de ataques de outros países europeus.
E) fracassou de maneira avassaladora, devido às rebeldias dos colonos e à falta de financiamento econômico para 

motivar investimentos. 

42. Os movimentos de rebeldia contra Portugal não conseguiram acabar com o domínio português nos três primeiros séculos 
da sua ocupação. No século XIX, com a organização da Revolução de 1817, houve:

A) a grande divulgação de ideias liberais e debates sobre a libertação dos escravos.
B) o fim do domínio português nas capitanias de Pernambuco e 
C) a extinção do uso da mão de obra escr
D) a organização de uma resistência ao governo central durante 5 anos.
E) a articulação de Pernambuco com São Paulo para evitar a cobrança de imposto

43. O governo de Getúlio Vargas, na sua fase posterior à decretação do Estad
Getúlio Vargas é considerado: 

A) um fascista que trouxe as ideias de Mussolini para o Brasil e perseguiu a classe operária.
B) um populista que era contra a industrialização e defen
C) um ditador desinteressado na renovação da administração pública e inimigo dos sindicatos comunistas.
D) um governante com interesses de modernizar o Brasil, mas com tendências autoritárias.
E) um protetor do peleguismo e ativo membro dos grupos que defen

44. A situação política do Brasil é marcada por disputas que, muitas vezes, rompem com os limites da ética e trazem 
frustrações aos republicanos. Na época dos governos militares, pós

A) o uso de reformas modernizadoras na economia e falta de censura política aos partidos.
B) a prevalência de mudanças modernizadoras na economia e a manutenção do discurso da ordem e do progresso.
C) a modernização da economia brasileira e a mudança na cultura, com a chegada da bossa nova lide

Jobim. 
D) a total falta de partidos com ideologias definidas e a presença marcante do modernismo na cultura brasileira, pela 

primeira vez. 
E) a presença de militares no controle da política que usavam a censura, mas evitavam a repressão física.

 

 

A ocupação do Brasil trouxe riquezas para Portugal, embora tenha provocado grandes mudanças na sua organização 
econômica. O sistema de capitanias hereditárias foi uma saída encontrada pelos portugueses. O sistema de capitanias:

ajudou a ocupar o território conquistado e conseguiu êxito na defesa militar da colônia, evitando a presença de 

obteve êxito destacado em Pernambuco com as plantações de algodão e cana-de-açúcar administradas pela 

conseguiu financiamento da burguesia holandesa durante o século XVI, sobretudo na região de São Paulo e 

apresentou falhas em muitas regiões e não livrou a colônia de ataques de outros países europeus.
u de maneira avassaladora, devido às rebeldias dos colonos e à falta de financiamento econômico para 

Os movimentos de rebeldia contra Portugal não conseguiram acabar com o domínio português nos três primeiros séculos 
No século XIX, com a organização da Revolução de 1817, houve: 

a grande divulgação de ideias liberais e debates sobre a libertação dos escravos. 
o fim do domínio português nas capitanias de Pernambuco e Rio de Janeiro. 
a extinção do uso da mão de obra escrava na produção do açúcar. 
a organização de uma resistência ao governo central durante 5 anos. 
a articulação de Pernambuco com São Paulo para evitar a cobrança de impostos extorsivos. 

O governo de Getúlio Vargas, na sua fase posterior à decretação do Estado Novo, foi criticado por muitos historiadores. 

um fascista que trouxe as ideias de Mussolini para o Brasil e perseguiu a classe operária. 
um populista que era contra a industrialização e defendia o coronelismo existente no Nordeste.
um ditador desinteressado na renovação da administração pública e inimigo dos sindicatos comunistas.
um governante com interesses de modernizar o Brasil, mas com tendências autoritárias. 
um protetor do peleguismo e ativo membro dos grupos que defendiam um socialismo autoritário.

A situação política do Brasil é marcada por disputas que, muitas vezes, rompem com os limites da ética e trazem 
frustrações aos republicanos. Na época dos governos militares, pós-1964, tivemos: 

as na economia e falta de censura política aos partidos. 
a prevalência de mudanças modernizadoras na economia e a manutenção do discurso da ordem e do progresso.
a modernização da economia brasileira e a mudança na cultura, com a chegada da bossa nova lide

a total falta de partidos com ideologias definidas e a presença marcante do modernismo na cultura brasileira, pela 

a presença de militares no controle da política que usavam a censura, mas evitavam a repressão física.

 

A ocupação do Brasil trouxe riquezas para Portugal, embora tenha provocado grandes mudanças na sua organização 
encontrada pelos portugueses. O sistema de capitanias: 

ajudou a ocupar o território conquistado e conseguiu êxito na defesa militar da colônia, evitando a presença de 

úcar administradas pela 

conseguiu financiamento da burguesia holandesa durante o século XVI, sobretudo na região de São Paulo e 

apresentou falhas em muitas regiões e não livrou a colônia de ataques de outros países europeus. 
u de maneira avassaladora, devido às rebeldias dos colonos e à falta de financiamento econômico para 

Os movimentos de rebeldia contra Portugal não conseguiram acabar com o domínio português nos três primeiros séculos 

 

o Novo, foi criticado por muitos historiadores. 

rdeste. 
um ditador desinteressado na renovação da administração pública e inimigo dos sindicatos comunistas. 

diam um socialismo autoritário. 

A situação política do Brasil é marcada por disputas que, muitas vezes, rompem com os limites da ética e trazem 

a prevalência de mudanças modernizadoras na economia e a manutenção do discurso da ordem e do progresso. 
a modernização da economia brasileira e a mudança na cultura, com a chegada da bossa nova liderada por Tom 

a total falta de partidos com ideologias definidas e a presença marcante do modernismo na cultura brasileira, pela 

a presença de militares no controle da política que usavam a censura, mas evitavam a repressão física. 
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45. Leia o texto a seguir. 

 

“É possível afirmar que a grande expansão e cultivo da rubiácea pelas paisagens brasileiras é também conseq
da Revolução Industrial e da formação de um mercado consumidor expressivo 
Revolução Industrial, porque o trabalho na indústria passou a exigir cada vez mais o consumo de estimulantes, 
tornando o cultivo economicamente atraente.”

 
ADAS, Melhem; ADAS, Sérgio. 

 
        É correto afirmar que o texto acima se refere:

A) à soja. 
B) ao gengibre. 
C) à pimenta-do-reino.  
D) ao álcool da cana-de-açúcar. 
E) ao café. 

46. Observe o desenho esquemático a seguir, no qual se mostram duas áreas distin

 
         Com base nas informações da figura, é correto afirmar que:

1) o ar que sai de A, ao chegar em B, se expande e se resfria adiabaticamente e pode formar nuvem, em seu interior.
2) a temperatura do ar atmosférico varia de A para B  de maneira diretamente proporcional.
3) a pressão atmosférica, ou seja, a relação entre o peso do ar e a superfície, decresce de A para B.
4) a umidade do ar independe do tipo de terreno e da altitude deste, por isso as áreas têm a mesma umida
5) se após a área B existe uma depressão topográfica, esta 

fluxo permanente de ar seja de A para B.
  
        Estão corretas, apenas: 

A) 4 e 5. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2, 4 e 5. 
D) 1 e 3. 
E) 1, 3, 4 e 5. 
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“É possível afirmar que a grande expansão e cultivo da rubiácea pelas paisagens brasileiras é também conseq
da Revolução Industrial e da formação de um mercado consumidor expressivo do produto nos Estados Unidos. Da 

porque o trabalho na indústria passou a exigir cada vez mais o consumo de estimulantes, 
tornando o cultivo economicamente atraente.”   

ADAS, Melhem; ADAS, Sérgio. Panorama Geográfico do Brasil. São Paulo: Ed. Moderna, 2004

É correto afirmar que o texto acima se refere: 

Observe o desenho esquemático a seguir, no qual se mostram duas áreas distintas, indicadas pelas letras A e B.

Com base nas informações da figura, é correto afirmar que: 

o ar que sai de A, ao chegar em B, se expande e se resfria adiabaticamente e pode formar nuvem, em seu interior.
varia de A para B  de maneira diretamente proporcional. 

a pressão atmosférica, ou seja, a relação entre o peso do ar e a superfície, decresce de A para B.
a umidade do ar independe do tipo de terreno e da altitude deste, por isso as áreas têm a mesma umida
se após a área B existe uma depressão topográfica, esta é mais seca, pois se verifica o efeito barlavento, caso o 
fluxo permanente de ar seja de A para B. 

 

“É possível afirmar que a grande expansão e cultivo da rubiácea pelas paisagens brasileiras é também consequência 
do produto nos Estados Unidos. Da 

porque o trabalho na indústria passou a exigir cada vez mais o consumo de estimulantes, 

Paulo: Ed. Moderna, 2004. Excerto adaptado. 

tas, indicadas pelas letras A e B. 

 

o ar que sai de A, ao chegar em B, se expande e se resfria adiabaticamente e pode formar nuvem, em seu interior. 

a pressão atmosférica, ou seja, a relação entre o peso do ar e a superfície, decresce de A para B. 
a umidade do ar independe do tipo de terreno e da altitude deste, por isso as áreas têm a mesma umidade relativa. 

mais seca, pois se verifica o efeito barlavento, caso o 



47. “Rochas ou fragmentos de rochas indesejados, produzidos quando um material é removido da superfície ou subsolo 
terrestre por escavação, dragagem e lavra a céu aberto.” Essa é a definição correta de 

A) Serviço Ambiental Predatório (SAP). 
B) Rejeitos. 
C) Resíduos com Demanda de Oxigênio (RDO). 
D) Seleção Natural de Rochas. 
E) Resistência Ambiental. 

48. O vento atua como elemento que transporta nutrientes de um lugar para outro, contudo também leva vírus nocivos, 
bactérias, fungos, partículas de pesticida, etc. Daí a importância do estudo da circulação atmosférica para as ciências da 
saúde. Sobre o estudo da circulação atmosférica, analise as proposições abaixo. 

1) Os ventos alísios de Sudeste que agem na costa do Nordeste brasileiro deslocam-se das áreas de altas pressões do 
Atlântico Sul, em direção às áreas de baixas pressões equatoriais. 

2) A circulação atmosférica em nível regional ou global é afetada direta ou indiretamente pelas propriedades físicas do 
ar, da água e dos continentes, ao longo do ano. 

3) A rotação do planeta Terra, que se verifica no sentido norte-sul, afeta consideravelmente os ventos, principalmente 
as brisas marinhas, e provoca um desvio para sul dos ventos alísios. 

4) Poluição das indústrias chinesas e poeira da Ásia Central são conduzidas pelos ventos, através do Pacífico, e 
degradam a qualidade do ar em algumas partes do oeste dos Estados Unidos. 

5) Os ventos sopram permanentemente das áreas ciclônicas para as anticiclônicas, aumentando de velocidade com a 
diminuição do gradiente barométrico. 

 
        Estão corretas: 
 

A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 4 e 5, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

49. A sociedade que administra sua economia e o tamanho de sua população sem causar danos irreparáveis ao meio 
ambiente, ao sobrecarregar a capacidade do planeta de absorver agressões ambientais e repor seus recursos, é 
designada corretamente como: 

A) Sociedade de Combate aos Descartáveis. 
B) Sociedade Alternativa Ambiental. 
C) Sociedade Socialista. 
D) Sociedade do Capital Natural. 
E) Sociedade Sustentável. 

 



 

 
   

 

50. No mapa acima, estão delimitadas as grandes unidades geológicas do Brasil, que permitem estudos de Geografia 
Econômica, Geologia e Geomorfologia. Nesse mapa, as unidades 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às unidades: 

A) Escudo Guiano, Sinéclise do Meio Norte e Bacia Sul-Rio Grandense. 
B) Bacia Guiana, Bacia Maranhão-Piauí e Escudo do Paraná. 
C) Sinéclise Amazônica, Plataforma da Borborema e Bacia Sedimentar do Pantanal. 
D) Sinéclise Amazônica, Sinéclise do Meio Norte e Sinéclise do Paraná. 
E) Bacia Guiana, Bacia do Apodi e Sinéclise do Paraná. 

51.  O século XXI, para alguns autores, parece estar inaugurando uma espécie de “Era da Insegurança”. Os focos de tensão 
estão crescendo, ameaçando a paz. Podem ser apontadas como causas dos conflitos regionais na ordem global: 

1) a disputa pelo poder 
2) as desigualdades sociais horizontais e verticais 
3) a pobreza 
4) as mudanças climáticas globais 
5) as disputa por territórios 

 
       Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
B) 1 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

N 

Fonte: Modificado do Google em: 22/09/2017 



52. O mapa a seguir é uma representação cartográfica de um determinado componente geográfico do país.

 

 
         Assinale o título que define corretamente esse componente mapeado.
 

A) “As Diferenças Altimétricas Brasileiras”
B)  “As Fronteiras Agrícolas do Brasil”  
C) “Os Climas do Brasil” 
D)  “Os Domínios Morfoclimáticos do Brasil”
E) “As Isolinhas de Evapotranspiração Potencial do Brasil”

 
 
 
 
 
 
 

O mapa a seguir é uma representação cartográfica de um determinado componente geográfico do país.

Assinale o título que define corretamente esse componente mapeado. 

Brasileiras” 
 

“Os Domínios Morfoclimáticos do Brasil” 
“As Isolinhas de Evapotranspiração Potencial do Brasil” 

Fonte: Modificado de IBGE

O mapa a seguir é uma representação cartográfica de um determinado componente geográfico do país. 

 

N 

Fonte: Modificado de IBGE 



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;

 34 (trinta e quatro) questões OBJETIVAS: 16 (dezesseis) de LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA, 08 
(oito) de MATEMÁTICA e 10 (dez) de FÍSICA. Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, 
como resposta correta, apenas uma alternativa.

04 - 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.

05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois tran
respostas. 

06 - 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 resposta

07 -  Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá

08 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

09 - 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: 0

Nome:  

Ident idade:  

Assinatura:  
 

LEIA COM ATENÇÃO 
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GRUPO 2: ÁREA SAÚDE 

este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.

uma REDAÇÃO, que deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA 
E REDAÇÃO. Não assine a folha de redação; 

34 (trinta e quatro) questões OBJETIVAS: 16 (dezesseis) de LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA, 08 
(oito) de MATEMÁTICA e 10 (dez) de FÍSICA. Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, 

apenas uma alternativa. 

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. 

Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a 

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

A marcação da folha de respostas é definitiva: não se admitem rasuras. 

ão amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá

Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

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: 04 horas. 

Inscrição:  

Órgão Expedidor:  
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ÁREA SAÚDE – MEDICINA 03/12/17 

este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 

uma REDAÇÃO, que deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA 

34 (trinta e quatro) questões OBJETIVAS: 16 (dezesseis) de LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA, 08 
(oito) de MATEMÁTICA e 10 (dez) de FÍSICA. Todas as questões são de múltipla escolha e apresentam, 

Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer 

sfira os resultados para a folha de 

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

ão amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo. 

Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
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TIPO C 

 



REDAÇÃO 
 

Desenvolva um comentário em que você reflita sobre o tema apontado abaixo. Apresente argumentos que 
sustentem seu ponto de vista. Dê um título a seu texto. 
 

A promoção e preservação da “saúde do planeta” é um projeto – mais 

educativo do que técnico – que não se pode adiar. A quem cabe o 

enfrentamento desse projeto? Aos governos? A todos nós?  
 

 
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 (de 20 a 25). 



LÍNGUA 
PORTUGUESA/ 
LITERATURA 
NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  

 

 
TEXTO 1 
 

A leitura como tratamento para diversas doenças

 

(1) Imagine chegar ao consultório ou ao hospital com um 
incômodo qualquer e sair de lá com a prescrição de
terapia intensiva de George Orwell, seguida de pílulas de 
Fernando Pessoa, emplastros de Victor Hugo e doses 
generosas de Monteiro Lobato. Você não leu errado: uma 
boa história ajuda a aliviar depressão, ansiedade e outros 
problemas que atingem a cabeça e o resto do organismo.

(2) Quem garante esse poder medicamentoso das ficções 
são as inglesas Ella Berthoud e Susan Elderkin, que 
acabam de publicar no Brasil Farmácia Literária
Redigida no estilo de manual médico, a obra reúne cerca de 
200 males divididos em ordem alfabética. Para cada um, há 
dicas de leituras.  

(3) As autoras se conheceram enquanto estudavam 
literatura na Universidade de Cambridge. Entre um debate 
sobre um romance e outro, criaram um serviço de 
biblioterapia, em que apontam exemplares para indivíduos 
que procuram assistência. 

(4) O método é tão sério que virou política de saúde pública 
no Reino Unido. Desde 2013, pacientes com doenças 
psiquiátricas recebem indicações do que devem ler 
diretamente do especialista. Da mesma maneir
drogaria comprar remédios, eles levam o receituário à 
biblioteca e tomam emprestados os volumes aconselhados.

(5) A iniciativa britânica foi implementada com base numa 
série de pesquisas recentes, cujos resultados mostraram 
que pessoas com o hábito de reservar um tempo às letras 
costumam ter maior empatia, ou seja, uma capacidade 
ampliada de entender e se colocar no lugar do próximo. “É 
difícil lembrar-se de uma condição que não tenha sido 
retratada em alguma narrativa”, esclarece Susan.

(6) As autoras acreditam que é possível tirar lições valiosas 
do que fazer e do que evitar a partir da trajetória de heróis e 
vilões. “Ler sobre personagens que experimentaram as 
mesmas coisas que vivencio agora auxilia, inspira e 
apresenta perspectivas distintas”, completam. As sugestões 
de leituras percorrem praticamente todas as épocas e 
movimentos literários da humanidade.  

(7) Disponível em 20 países, cada edição de 
Literária é adaptada para a cultura local, com a inclusão de 
verbetes e de literatos nacionais. No caso do Brasil, foram 
inseridos os principais textos de Machado de Assis, 
Guimarães Rosa e Milton Hatoum, que fazem companhia 
aos portugueses, Eça de Queirós e José Saramago. 

                                        André Biernath. Disponível em: 
https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/a

tratamento-para-diversas-doencas. Acesso em 21/09/2017. 

 

A leitura como tratamento para diversas doenças 

(1) Imagine chegar ao consultório ou ao hospital com um 
incômodo qualquer e sair de lá com a prescrição de uma 
terapia intensiva de George Orwell, seguida de pílulas de 
Fernando Pessoa, emplastros de Victor Hugo e doses 
generosas de Monteiro Lobato. Você não leu errado: uma 
boa história ajuda a aliviar depressão, ansiedade e outros 

ça e o resto do organismo. 

(2) Quem garante esse poder medicamentoso das ficções 
são as inglesas Ella Berthoud e Susan Elderkin, que 

Farmácia Literária (Verus). 
Redigida no estilo de manual médico, a obra reúne cerca de 

es divididos em ordem alfabética. Para cada um, há 

(3) As autoras se conheceram enquanto estudavam 
literatura na Universidade de Cambridge. Entre um debate 
sobre um romance e outro, criaram um serviço de 

emplares para indivíduos 

(4) O método é tão sério que virou política de saúde pública 
no Reino Unido. Desde 2013, pacientes com doenças 
psiquiátricas recebem indicações do que devem ler 
diretamente do especialista. Da mesma maneira que vão à 
drogaria comprar remédios, eles levam o receituário à 
biblioteca e tomam emprestados os volumes aconselhados. 

(5) A iniciativa britânica foi implementada com base numa 
série de pesquisas recentes, cujos resultados mostraram 

bito de reservar um tempo às letras 
costumam ter maior empatia, ou seja, uma capacidade 
ampliada de entender e se colocar no lugar do próximo. “É 

se de uma condição que não tenha sido 
retratada em alguma narrativa”, esclarece Susan. 

autoras acreditam que é possível tirar lições valiosas 
do que fazer e do que evitar a partir da trajetória de heróis e 
vilões. “Ler sobre personagens que experimentaram as 
mesmas coisas que vivencio agora auxilia, inspira e 

”, completam. As sugestões 
de leituras percorrem praticamente todas as épocas e 

(7) Disponível em 20 países, cada edição de Farmácia 
é adaptada para a cultura local, com a inclusão de 

nacionais. No caso do Brasil, foram 
inseridos os principais textos de Machado de Assis, 
Guimarães Rosa e Milton Hatoum, que fazem companhia 
aos portugueses, Eça de Queirós e José Saramago.  

André Biernath. Disponível em: 
saudavel/a-leitura-como-

doencas. Acesso em 21/09/2017. 
(Adaptado). 

01. Todo texto se desenvolve conforme padrões 
recorrentes de tipos e gêneros. Dessa forma, para o 
êxito na compreensão do Texto 1, convém que o 
entendamos como um texto:  

A) narrativo, do gênero ‘notícia’, em que se faz o 
relato de fatos fantasiosos 
agentes.  

B) descritivo, do gênero ‘síntese’, no qual uma 
situação é, subjetivamente, descrita e 

C) injuntivo, do gênero ‘normas’, em que se indica a 
sequência de ações frente a problemas de saúde.

D) expositivo, do gênero ‘comentário de divulgação 
científica’, objetivo e consistente.  

E) dissertativo, do gênero ‘argumentação’, no qual 
se defende a conservação das tradições em 
saúde. 

02. Com base no conteúdo expresso no Texto 1, podemos 
elaborar a seguinte síntese: 

A) Pesquisas recentes revelaram que a 
concentração promovida pelo hábito de ler amplia 
a nossa capacidade de aceitação dos outros.

B) Colocar-se no lugar do próximo constitui uma 
competência em saúde, como fizeram autores de 
romances que retrataram heróis e vilões.

C) O acesso aos textos literários é benéfico se as 
indicações de leitura contemplarem todas as 
épocas e todos os estilos. 

D) Existe a possibilidade de inovar as práticas de 
tratamento em saúde, mesmo aquelas menos 
comuns e previsíveis. 

E) Podemos recorrer às bibliotecas
de conhecer a história de personagens que 
viveram experiências iguais às nossas. 

03. Uma afirmação que pode servir
proposta expressa no Texto 1 está na alternativa:

A) “Redigida no estilo de manual médico, a obra 
reúne cerca de 200 males divididos em ordem 
alfabética.” (2º parágrafo)  

B) “Entre um debate sobre um romance e outro, 
criaram um serviço de b
apontam exemplares para indivíduos que 
procuram assistência.” (3º parágrafo)

C) “As sugestões de leituras percorrem praticamente 
todas as épocas e movimentos literários da 
humanidade.” (6º parágrafo)

D)  “As autoras acreditam que é possível 
valiosas do que fazer e do que evitar a partir da 
trajetória de heróis e vilões.”

E) “Disponível em 20 países, cada edição de 
Farmácia Literária é adaptada para a cultura 
local, com a inclusão de verbetes e de literatos 
nacionais.” (7º parágrafo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo texto se desenvolve conforme padrões 
recorrentes de tipos e gêneros. Dessa forma, para o 

na compreensão do Texto 1, convém que o 

narrativo, do gênero ‘notícia’, em que se faz o 
fantasiosos envolvendo vários 

descritivo, do gênero ‘síntese’, no qual uma 
situação é, subjetivamente, descrita e detalhada. 
injuntivo, do gênero ‘normas’, em que se indica a 
sequência de ações frente a problemas de saúde. 
expositivo, do gênero ‘comentário de divulgação 
científica’, objetivo e consistente.   
dissertativo, do gênero ‘argumentação’, no qual 

conservação das tradições em 

Com base no conteúdo expresso no Texto 1, podemos 

Pesquisas recentes revelaram que a 
concentração promovida pelo hábito de ler amplia 
a nossa capacidade de aceitação dos outros. 

no lugar do próximo constitui uma 
competência em saúde, como fizeram autores de 

heróis e vilões.   
O acesso aos textos literários é benéfico se as 
indicações de leitura contemplarem todas as 

 
bilidade de inovar as práticas de 

tratamento em saúde, mesmo aquelas menos 

s bibliotecas, com o objetivo 
de conhecer a história de personagens que 
viveram experiências iguais às nossas.  

Uma afirmação que pode servir de fundamento para a 
proposta expressa no Texto 1 está na alternativa: 

“Redigida no estilo de manual médico, a obra 
reúne cerca de 200 males divididos em ordem 

 
“Entre um debate sobre um romance e outro, 
criaram um serviço de biblioterapia, em que 
apontam exemplares para indivíduos que 
procuram assistência.” (3º parágrafo) 
“As sugestões de leituras percorrem praticamente 
todas as épocas e movimentos literários da 
humanidade.” (6º parágrafo) 
“As autoras acreditam que é possível tirar lições 

valiosas do que fazer e do que evitar a partir da 
trajetória de heróis e vilões.” (3º parágrafo) 
“Disponível em 20 países, cada edição de 
Farmácia Literária é adaptada para a cultura 
local, com a inclusão de verbetes e de literatos 

 



04. Quanto à necessária continuidade temática, uma das condições de sua coerência, o Texto 1: 

1) se vale de palavras semanticamente afins, como ‘saúde’, ‘remédio’, ‘paciente’, ‘doença’, ‘hospital’ etc.  
2) recorre a retomadas de partes anteriores do texto, como em: “Quem garante esse poder medicamentoso das ficções 

são as inglesas...”. 
3) usa a repetição de palavras-chaves, do ponto de vista do tema tratado, como: ‘ler, ‘leitura’, ‘literário’, ‘literatos’. 
4) usa expressões distintas, mas que funcionam como equivalentes do ponto de vista do sentido, como em ‘manual 

médico’ e ‘a obra’.  
5) segue as regras da norma padrão; ou seja, evita infringir as regras da concordância verbal e nominal.  
 
Estão corretas as alternativas: 
 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 5, apenas 
D)  1, 2, 3 e 4, apenas. 
E) 2, 4 e 5, apenas. 

05. Identifique a alternativa em que foi estabelecida uma relação de ‘causa e consequência’, com um conectivo expresso 
nesse sentido. 

A) “O método é tão sério que virou política de saúde pública no Reino Unido”. 
B) “Desde 2013, pacientes com doenças psiquiátricas recebem indicações do que devem ler diretamente do 

especialista”. 
C) “Redigida no estilo de manual médico, a obra reúne cerca de 200 males divididos em ordem alfabética.” 
D) “As autoras se conheceram enquanto estudavam literatura na Universidade de Cambridge”. 
E) “cada edição de Farmácia Literária é adaptada para a cultura local, com a inclusão de verbetes e de literatos 

nacionais”.  

  

TEXTO 2 

Falar difícil é falar bem? 

 

(1) A linguagem jurídica é tida, por muitas pessoas, como sinônimo de linguagem inacessível. Muitos de nós que lidamos com 
o Direito adoramos falar difícil, amamos usar expressões que quase ninguém entende, sentimos prazer em exibir expressões 
latinas de utilidade duvidosa.  

(2) Naturalmente, toda ciência pressupõe uma terminologia própria, distinta do falar comum. Isso é compreensível e, em certa 
medida, esperado. “Invenção”, “tradição”, “confusão”, por exemplo, no Código Civil, são termos cujos sentidos diferem 
completamente do falar comum. Dizer que determinado juiz é “incompetente” não significa – ao contrário do que possa parecer 
a alguém não habituado com a linguagem processual – que o magistrado em questão não possua virtudes técnicas, mas 
apenas significa que ele não está habilitado, pelas regras processuais, a conhecer e julgar determinada causa. 

(3) A linguagem técnica, portanto, é imprescindível no falar jurídico, como de resto em qualquer ciência. Não é disso, contudo, 
que estamos falando. Queremos dizer que ficou no passado – no museu das ideias – a imagem que confunde erudição com 
linguagem empolada.  

(4) Vivemos dias ágeis, velozes. Todos nós reclamamos da falta de tempo. Não faz sentido – como era bastante comum no 
século passado – petições “intermináveis”, com centenas de páginas.  

(5) Todos nós temos, atualmente – estejamos ou não conscientes disso – um dever de concisão e clareza. Devemos, na 
medida do possível, ser concisos. Devemos, de igual modo, na medida do possível, ser claros. Um filósofo certa vez apontou: 
a clareza é a cortesia do escritor. 

(6) Não podemos esquecer que os destinatários das decisões judiciais são pessoas comuns, pessoas que não têm – nem se 
exige que tenham – formação jurídica. É de se esperar que eles entendam minimamente o que estamos dizendo.  

 (7) Não é belo nem sábio usar uma linguagem espalhafatosa diante de alguém que não consegue compreender o que está 
sendo dito. É possível, quase sempre, substituir palavras pretensiosas por expressões mais simples, sem perder o sentido 
técnico. Como resumiu, certa vez, um físico inglês: simplicidade é a coragem de abordar o essencial.  

 

                                   Felipe P. B. Netto. Disponível em: http://domtotal.com/artigo.php?artId=516. Acesso em  06/09/2017. 

 
 
 
 
 
 
 



06. No desenvolvimento do Texto 2, podemos perceber:  

1) uma alusão ao fato de que todas as ciências 
usam uma terminologia própria, distinta do falar 
comum das pessoas. 

2) um apelo para que o leitor saiba discernir entre 
linguagem erudita e linguagem extravagante e 
pretensiosa. 

3) o principio de que a linguagem adequada é 
aquela que se submete às condições do 
interlocutor previsto. 

4) a relevância e praticidade da linguagem clara e 
concisa, sem que seja afetada a sua pertinência 
técnica. 

5) uma avaliação depreciativa do uso de expressões 
latinas na linguagem comum de algumas áreas 
profissionais.  

 
Estão corretas as alternativas: 
 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 3, 4 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2 e 5, apenas. 

07. Vendo o Texto 2 numa perspectiva geral, chegamos à 
conclusão de que: 

A) as pessoas comuns não têm capacidade 
suficiente para alcançar a terminologia científica.  

B) filósofos e escritores têm o dever de abordar com 
clareza e concisão suas ideias. 

C) a terminologia própria de uma ciência se 
contrapõe ao bom entendimento de seus 
conceitos. 

D) em qualquer atividade de linguagem, a figura do 
interlocutor exerce um papel decisivo. 

E) falar ou escrever são ações inteiramente 
autônomas, válidas e significativas por si 
mesmas.  

08. O autor do Texto 2, em muitas de suas passagens, 
preferiu se expressar na primeira pessoa do plural 
(“Não podemos esquecer...”; “Todos nós temos” etc.)  
Essa opção deveu-se a uma estratégia do autor para: 

A) respeitar as normas da concordância verbal e, 
assim, chegar à clareza e concisão sintáticas.    

B) desvincular-se do passado e da tradição 
vocabular própria da linguagem científica. 

C) fugir aos padrões mais comuns da gramática e, 
dessa forma, tornar-se menos transparente. 

D) aproximar a linguagem em uso do que é 
comumente próprio do estilo jurídico. 

E) mostrar-se interativo, no sentido de desejar fazer 
parte do grupo dos leitores pretendidos. 

09. Avaliando as escolhas de alguns trechos do Texto 2, 
podemos fazer os comentários seguintes: 

1) Em: “A linguagem técnica, portanto, é 
imprescindível no falar jurídico, como de resto 
em qualquer ciência” (3º parágrafo), nesse 
trecho, o autor estende sua afirmação e atinge o 
plano geral.   

2) Em: “Devemos, na medida do possível, ser 
concisos. Devemos, de igual modo, na medida 
do possível, ser claros”, a pretensão do autor 

nesse trecho foi ser reiterativo, enfático. (5º 
parágrafo) 

3) Em: “É de se esperar que eles entendam 
minimamente o que estamos dizendo.”, significa 
que não há nenhuma dúvida quanto à 
‘previsibilidade’ do que é afirmado.(6º parágrafo) 

4) Em: “simplicidade é a coragem de abordar o 
essencial”, o autor recorreu a um enunciado 
sintético e conciso. (7º parágrafo) 
 

Estão corretos os comentários em: 
 

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

 

TEXTO 3 
 

Português, a língua mais difícil do mundo?  

Conta outra! 

 

(1) Alguns mitos resistentes rondam como mosquitos 
chatos a língua portuguesa falada no Brasil. Diante deles, 
argumentações fundadas em fatos e um mínimo de 
racionalidade são tão inúteis quanto tapas desferidos às 
cegas em pernilongos zumbidores. 

(2) A lenda de que se fala no estado do Maranhão o 
português mais “correto” do Brasil é uma dessas balelas 
aceitas por aí como verdades reveladas – e nem os 
tristíssimos índices educacionais maranhenses podem fazer 
nada contra isso. 

(3) Outra bobagem de grande prestígio é aquela que 
sustenta ser o português “a língua mais difícil do mundo”. 
Baseada, talvez, na dor de cabeça real que acomete 
estrangeiros confrontados com a arquitetura barroca de 
nossos verbos, a afirmação é categórica o bastante para 
dispensar a necessidade de uma prova.  

(4) O sujeito erra o gênero da palavra alface e lá vem a 
desculpa universal: “Ah, como é difícil a porcaria dessa 
língua! Ah!, se tivéssemos sido colonizados pelos 
holandeses”. 

(5) Claro que isso não quer dizer que o queixoso fale 
holandês. É justamente na imensa parcela monoglota da 
população que a crença na dificuldade insuperável da 
língua portuguesa encontra solo mais fértil. 

(6) Não há dúvida de que o mito das agruras superlativas 
do português diz muito sobre a falência educacional 
brasileira, cupim que rói as fundações de qualquer projeto 
de desenvolvimento social que vá além da promoção de um 
maior acesso da população a shopping centers.  

(7) Temo, porém, que suas raízes sejam mais profundas. 
Percebe-se aí uma mistura tóxica de autocomplacência, 
autodepreciação, ufanismo, fuga da realidade e desculpa 
esfarrapada que pode ser ainda mais difícil de derrotar do 
que nosso vicejante semianalfabetismo. 

                                         Sérgio Rodrigues. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/portugues-a-lingua-mais-dificil-do-

mundo-conta-outra. Acesso em 06/09/2017. Adaptado. 

 



10. Uma das observações mais relevantes do Texto 3 é a afirmação de que: 

A) A falência educacional brasileira destrói, irremediavelmente, qualquer projeto, mais amplo e mais consistente, de 
desenvolvimento social.  

B) A lenda de que se fala no estado do Maranhão o português mais “correto” do Brasil é uma dessas verdades tidas 
como irrefutáveis. 

C) Os estrangeiros, diante das flexões conflituosas de nossos verbos, dispensam qualquer prova quanto à crença de 
que nossa língua é mesmo muito difícil. 

D) É exatamente na grande parcela monoglota da população que a crença na dificuldade insuperável da língua 
portuguesa ganha força. 

E) Será mais difícil derrotar a crença de que nossa língua é mesmo muito difícil do que acabar com o nosso vicejante 
semianalfabetismo. 

11. As normas sintáticas da língua portuguesa conferem à concordância e à regência verbal certa distinção, no que tange ao 
uso da língua considerada ‘culta’. Nesse sentido, analise as alternativas seguintes e assinale a alternativa em que tais 
relações sintáticas estão indicadas corretamente.   

A) Há crenças populares que parece serem verdades reveladas, como àquela que defende ser o português a língua 
mais difícil do mundo. 

B) Existem mitos que têm resistido à ação esclarecedora das instituições educacionais, como os que preveem 
dificuldades insuperáveis em relação à língua portuguesa. 

C) Se houvéssemos sido colonizados por holandeses, certamente, não haviam tantas dificuldades quanto as regras 
gramaticais. 

D) Podem-se perceber, nas crenças míticas de nossa população menos escolarizada, à mistura de autodepreciação e 
ufanismo.  

E) Certos mitos são tão fortemente assimilados pela crença popular que chegam à dispensar a necessidade de 
argumentações mais sérias.  

 

TEXTO 4 

 

Caulos. Só dói quando eu respiro. Porto Alegre: L&PM, 2001. p. 26. 

12. Pela simbologia expressa no cartoon de Caulos mostrado acima, seria coerente interpretá-lo como uma crítica à tendência 
de certos segmentos da sociedade para quem: 

1) a perspectiva do lucro prevalece como interesse maior para sua mobilização social. 
2) o tempo parece ser decisivo ou válido em razão das possíveis vantagens financeiras. 
3) a contagem das horas vale monetariamente; por isso, o tempo urge, e o corre-corre é lei. 
4) o importante é a conta bancária! O importante são os “contos de réis”! 
5) a pressa não favorece o sucesso; por ela, não se chega à perfeição.   
 
Estão corretas, apenas: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 



13. Como se sabe, os movimentos artísticos-literários 
surgem para se contrapor ou reagir a outros 
movimentos que os precedem ou lhes são 
contemporâneos. O Modernismo, por exemplo, propôs 
a ruptura com os padrões estéticos academicistas e, 
quando surgiu, centrou sua crítica demolidora, 
principalmente, sobre: 

A) o Barroco, com sua temática teocêntrica. 
B) o Parnasianismo, em razão de seu culto à forma. 
C) o Arcadismo, por suas referências clássicas. 
D) o Romantismo, pela linguagem simples e popular. 
E) o Realismo e sua ideologia político-social. 

 

TEXTO 5 

 

Ah! vem, pálida virgem, se tens pena 

De quem morre por ti, e morre amando, 

Dá vida em teu alento à minha vida, 

Une nos lábios meus minh’alma à tua! 

Eu quero ao pé de ti sentir o mundo 

Na tu’alma infantil; na tua fronte 

Beijar a lua de Deus; nos teus suspiros 

Sentir as virações do paraíso; 

E a teus pés, de joelhos, crer ainda 

Que não mente o amor que um anjo inspira, 

Que eu posso na tu’alma ser ditoso, 

Beijar-te nos cabelos soluçando 

E no teu seio ser feliz morrendo! 
 

AZEVEDO, Álvares de. In. Noite na taverna e  

Poemas escolhidos (de Lira dos vinte anos).  

São Paulo: Moderna, 1994. p. 74. 

14. O poema de Álvares de Azevedo, escrito em 1851, 
incorpora marcas próprias da poesia romântica. 
Considerando o contexto histórico e a produção 
literária desse autor, analise as afirmativas a seguir. 

1) Apesar de parecer distante e inalcançável, a 
mulher amada surge como uma idealização 
fortemente erótica, voltada tão somente para a 
realização sexual do eu lírico. 

2) O eu lírico fala da morte como algo positivo; mais 
do que retórica, a atração pela morte é parte do 
“mal do século”, traço comum à segunda geração 
romântica. 

3) Expressões como “pálida virgem”, “alma infantil” 
e “um anjo” reforçam um ideal em que a mulher é 
associada a algo etéreo e puro, distante, 
portanto, do amor físico. 

4) O eu lírico encara a realização amorosa não 
como algo possível ou iminente, mas como algo 
que permanece no plano do desejo e do sonho. 

 
        Estão corretas: 
 

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

 
 
 
 

TEXTO 6 
 

Todos os anos, nas férias da escola, Conceição 
vinha passar uns meses com a avó (que a criara desde que 
lhe morrera a mãe), no Logradouro, a velha fazenda da 
família, perto de Quixadá. Ali tinha a moça o seu quarto, os 
seus livros, e, principalmente, o velho coração amigo de 
Mãe Nácia. (...) 

Conceição tinha vinte e dois anos e não falava em 
casar. As suas poucas tentativas de namoro tinham-se ido 
embora com os dezoito anos e o tempo de normalista; dizia 
alegremente que nascera solteirona. Ouvindo isso, a avó 
encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não casa 
é um aleijão... 

─ Esta menina tem umas ideias! 

Estaria com razão a avó? Porque, de fato, 
Conceição talvez tivesse umas ideias; escrevia um livro 
sobre pedagogia, rabiscara dois sonetos, e às vezes lhe 
acontecia citar o Nordau ou o Renan da biblioteca do avô. 
Chegara até a se arriscar em leituras socialistas, e 
justamente dessas leituras é que lhe saíam as piores das 
tais ideias, estranhas e absurdas à avó. (...) 

 

QUEIROZ, Rachel de. O Quinze. 54ª ed. São Paulo: Siciliano, 1993, p. 9-
10.(trecho adaptado) 

15. Considerando o Texto 6 bem como o contexto histórico 
e literário de sua produção, assinale a afirmativa correta. 

A) A obra tem como tema principal os embates da 
mulher diante de uma sociedade fortemente 
patriarcal; nesse contexto repressor, Conceição 
mostra-se uma mulher à frente de seu tempo.  

B) A opção por uma linguagem elaborada, com 
emprego de vocabulário erudito, indica um nexo 
com as características de Conceição, 
personagem caracterizada como uma moça de 
vasta cultura, muito apreciadora da leitura. 

C) Para a personagem Conceição, representante da 
classe rica, que tem acesso à educação e aos 
bens materiais, a seca não tem outro significado 
senão o de um incidente climático eventual, que 
não é capaz de envolvê-la verdadeiramente. 

D) O Quinze se insere no romance regional de 30, 
segunda fase do Modernismo brasileiro, que se 
volta para a denúncia social e traz personagens 
construídos a partir de elementos psicológicos 
que lhes conferem mais humanidade.  

E) Rachel de Queiroz, fiel aos princípios defendidos 
pelos autores da primeira fase do Modernismo 
brasileiro, mostra uma marcante preocupação em 
empregar a variedade linguística regional 
nordestina, que repercute amplamente no estilo 
de O Quinze.  

16. Machado de Assis é o principal nome do Realismo 
brasileiro e sua produção inclui grande variedade de 
gêneros literários. Acerca da prosa machadiana, é 
correto indicar como sua principal característica: 

A) o estilo, com certo rebuscamento formal e 
excessivo emprego de figuras de linguagem. 

B) o desenvolvimento de temas voltados à criação 
de uma identidade nacional brasileira. 

C) enredos lineares, marcados por amores 
impossíveis, muitas peripécias e final feliz. 

D) desenvolvimento de experiências narrativas 
conhecidas como fluxo de consciência e epifania. 

E) personagens construídos por meio da análise 
psicológica, com foco em conflitos interiores. 



MATEMÁTICA 

NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  

 

17. O diagnóstico de diabetes pode ser obtido com um 
exame de sangue realizado com jejum de oito horas. 
Se a concentração de glicose no sangue for igual ou 
superior a 60 mg/dl e inferior a 100 mg/dl, ela é 
considerada normal;  se for maior ou igual a 100 mg/dl, 
e inferior a 125 mg/dl,  então, o paciente é pré
diabético; se a  concentração  for de pelo menos 125 
mg/dl, o paciente é diagnosticado como diabético
tabela a seguir contém os resultados de exames 
realizados, certo dia, em uma clínica.   

 
Concentração C de glicose 
(em mg/dl de sangue) 

Número de pacientes

85 ≤ C < 100 
100 ≤ C < 115 
115 ≤ C < 125 
125 ≤ C < 140 
140 ≤ C < 155 

 
Estudos indicam que 70% dos pacientes pré
diabéticos que poderiam desenvolver a doença podem 
evitá-la com uma alimentação saudável e a prática 
regular de exercícios físicos. Admitindo que o 
resultado desse estudo se aplique à situação 
sintetizada na tabela, qual percentual  de pacientes da 
clínica, nesse dia, é de pré-diabéticos que podem 
evitar a doença com alimentação saudável e prática 
de exercícios físicos?  Indique o valor inteiro mais 
próximo do valor obtido. 

 

A) 21% 
B) 22% 
C) 24% 
D) 25% 
E) 23% 

18. O banco de sangue de certa cidade recebe uma média 
de 100 doadores por semana. O número de doadores 
de cada tipo sanguíneo, em uma determinada semana, 
está registrado na tabela a seguir.  

Tipo sanguíneo Número de doadores
A 20
B 30

AB 40
O 10

 
Se uma das pessoas doadoras dessa semana é 
selecionada ao acaso, qual a probabilidade percentual 
de ela não ter sangue do tipo AB? 

 

A) 60% 
B) 30% 
C) 40% 
D) 50% 
E) 80% 

 
 
 

O diagnóstico de diabetes pode ser obtido com um 
exame de sangue realizado com jejum de oito horas. 
Se a concentração de glicose no sangue for igual ou 
superior a 60 mg/dl e inferior a 100 mg/dl, ela é 
considerada normal;  se for maior ou igual a 100 mg/dl, 
e inferior a 125 mg/dl,  então, o paciente é pré-
diabético; se a  concentração  for de pelo menos 125 
mg/dl, o paciente é diagnosticado como diabético. A 
tabela a seguir contém os resultados de exames 

Número de pacientes 

22 
12 
8 
14 
4 

indicam que 70% dos pacientes pré-
diabéticos que poderiam desenvolver a doença podem 

la com uma alimentação saudável e a prática 
regular de exercícios físicos. Admitindo que o 
resultado desse estudo se aplique à situação 

percentual  de pacientes da 
diabéticos que podem 

evitar a doença com alimentação saudável e prática 
de exercícios físicos?  Indique o valor inteiro mais 

O banco de sangue de certa cidade recebe uma média 
de 100 doadores por semana. O número de doadores 
de cada tipo sanguíneo, em uma determinada semana, 

Número de doadores 
20 
30 
40 
10 

das pessoas doadoras dessa semana é 
selecionada ao acaso, qual a probabilidade percentual 

19. A nicotina é altamente tóxica e pode causar sérios 
danos à saúde, tanto de fumantes quanto de fumantes 
passivos. Após a nicotina ser absorvida pelo 
organismo, a cada duas horas, a quantidade dessa 
substância presente no organismo fica reduzida à 
metade. Se, oito horas após absorver a nicotina de um 
cigarro, a quantidade dessa substância presente no 
organismo de um indivíduo é de 0,3125 mg, qual a 
quantidade de nicotina absorvida ao fumar o cigarro?

A) 5,25 mg 
B) 5,50 mg 
C) 5,00 mg 
D) 5,75 mg 
E) 6,00 mg 

20. Segundo os nutricionistas, uma vida saudável é 
consequência de uma série de fatores, como 
alimentação balanceada e exercícios fí
que um paciente precise consumir 3,5 mg de cálcio, 50 
mg de ferro e 410 mg de magnésio. Os alimentos X, Y 
e Z possuem, por porção, respectivamente: 0,5 mg, 
0,4 mg e 0,3 mg de cálcio; 6 mg, 6 mg e 8 mg de ferro 
e 50 mg, 60 mg e 30 mg de magné
seguir apresenta as quantidades de cálcio, ferro e 
magnésio, em uma porção dos alimentos X, Y e Z. 

 X 
Cálcio (em mg) 0,5 
Ferro (em mg) 6 
Magnésio (em mg) 50 

  
Se o paciente deve obter as quantidades exatas de 
cálcio, ferro e magnésio alimentando
dos alimentos X, Y e Z, quantas porções de X o 
paciente precisa consumir? 

 

A) 8 
B) 4 
C) 7 
D) 6 
E) 5 

21. A frequência máxima de batimento cardíaco de um 
indivíduo, FCmax, em batimentos por minuto, depende 
da idade, x, do indivíduo, dada em anos. Um estudo 
concluiu que a relação entre FC
função quadrática: 

FCmax= 163 + 1,16x – 0,018x
 
Admitindo a veracidade do estudo, para qual idade 
temos que FCmax assume seu maior valor? Indique o 
valor inteiro mais próximo do valor obtido, em anos.
 
A) 31 anos 
B) 33 anos 
C) 34 anos 
D) 32 anos  
E) 35 anos  

 
 
 
 

A nicotina é altamente tóxica e pode causar sérios 
danos à saúde, tanto de fumantes quanto de fumantes 

os. Após a nicotina ser absorvida pelo 
organismo, a cada duas horas, a quantidade dessa 
substância presente no organismo fica reduzida à 
metade. Se, oito horas após absorver a nicotina de um 
cigarro, a quantidade dessa substância presente no 

m indivíduo é de 0,3125 mg, qual a 
quantidade de nicotina absorvida ao fumar o cigarro? 

Segundo os nutricionistas, uma vida saudável é 
consequência de uma série de fatores, como 
alimentação balanceada e exercícios físicos. Suponha 
que um paciente precise consumir 3,5 mg de cálcio, 50 
mg de ferro e 410 mg de magnésio. Os alimentos X, Y 
e Z possuem, por porção, respectivamente: 0,5 mg, 
0,4 mg e 0,3 mg de cálcio; 6 mg, 6 mg e 8 mg de ferro 
e 50 mg, 60 mg e 30 mg de magnésio. A tabela a 
seguir apresenta as quantidades de cálcio, ferro e 

em uma porção dos alimentos X, Y e Z.  

Y Z 
0,4 0,3 
6 8 
60 30 

Se o paciente deve obter as quantidades exatas de 
cálcio, ferro e magnésio alimentando-se de porções 
dos alimentos X, Y e Z, quantas porções de X o 

A frequência máxima de batimento cardíaco de um 
, em batimentos por minuto, depende 

víduo, dada em anos. Um estudo 
concluiu que a relação entre FCmax e x é dada por uma 

0,018x2 

Admitindo a veracidade do estudo, para qual idade 
assume seu maior valor? Indique o 

valor inteiro mais próximo do valor obtido, em anos. 



 

22. Fenobarbitol é um anticonvulsivante. A quantidade recomendada para uma criança é de 180 mg por metro quadrado da 
superfície corporal da criança, a cada 24 horas. As doses, com igual quantidade de Fenobarbitol, devem ser 
administradas a cada 8 horas. Se uma criança tem área corporal de 0,32 m

2
, quanto cada dose de Fenobarbitol deve 

conter, em mg?   

A) 15,6 mg 
B) 19,2 mg  
C) 16,5 mg 
D) 17,4 mg 
E) 18,3 mg 

23. Para a realização de certa cirurgia são necessários 2 cirurgiões, 1 anestesista e 3 enfermeiros. Dentre os profissionais de 
um hospital aptos para realizar a cirurgia, estão 5 cirurgiões, 4 anestesistas e 10 enfermeiros. De quantas maneiras pode 
ser constituída a equipe que fará a cirurgia? 

A) 4.700 
B) 4.900 
C) 5.000 
D) 4.800 
E) 5.100 

24. O corpo humano é constituído essencialmente de átomos de oxigênio, carbono e hidrogênio. Na tabela a seguir, estão os 
percentuais dos elementos mais abundantes na massa do corpo humano. 

 

 
 
 
 

          Se a massa de uma pessoa é de 80 kg, qual a massa de hidrogênio no corpo da pessoa? 

A) 7,2 kg 
B) 7,4 kg 
C) 7,8 kg  
D) 8,0 kg 
E)  7,6 kg 

 
  

65%

18,50%

9,50%

3,20%
3,80%

Porcentagem dos elementos químicos na massa do corpo humano

Oxigênio (65%)

Carbono (18,5%)

Hidrogênio (9,5%)

Nitrogênio (3,2%)

Cálcio, fósforo, potássio e outros (3,8 %)
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25. Um automóvel passa por um posto da polícia rodoviária com uma velocidade constante de 108 km/h. Neste instante, um 
policial inicia a perseguição ao automóvel com uma motocicleta, partindo do repouso, com aceleração constante. 
Determine a aceleração mínima constante que
iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade de 108 km/h. Dê 
sua resposta em � ��⁄ . 

A) 0,2 � ��⁄  
B) 1,0 � ��⁄  
C) 0,4 � ��⁄  
D) 0,6 � ��⁄  
E) 0,8 � ��⁄  

26. Dois ciclistas percorrem uma pista circular, no mesmo sentido e com movimento uniforme. A velocidade angular do ciclista 
A é A = 2,5 rad/s; e a velocidade angular do ciclista B é 
ponto da pista no mesmo instante de tempo. Determine em quanto tempo, depois desse instante, o ciclista A estará com 
uma volta de vantagem sobre o ciclista B. Neste problema considere o valor de 

A) 60 s 
B) 90 s 
C) 80 s 
D) 70 s 
E) 50 s 

27. Uma pessoa resolve instalar painéis solares no teto de sua casa 
consumo médio diário. Em sua localidade, cada painel de 1,0 m
estimativa, essa pessoa descobre que o seu consumo doméstico médio de energia está resumido na tabela abaixo.

 

Aparelho doméstico 
Geladeira 

Computador 
Televisão 

Ar-condicionado 
Chuveiro elétrico 

Forno de micro-ondas 
  

A partir dos dados acima, determine o número mínimo de painéis, de 1,0 m
seu consumo médio diário de energia elétrica. 

A) 10 
B) 30 
C) 70 
D) 90 
E) 50 

28. A figura F1 mostra o diagrama de fase (pressão vs. temperatura) da 
água. Baseado nesse gráfico, podemos afirmar que o uso da panela 
de pressão é mais eficiente para o cozimento de alimentos?

A) Sim, pois o vapor liberado pela válvula de segurança provoca 
agitação no alimento, tornando o processo mais eficiente.

B) Sim, pois as panelas são feitas de metal que absorvem mais 
calor. 

C) Sim, pois quanto maior for a pressão interna mais facilmente a 
água se transforma em vapor. 

D) Sim, pois embora a temperatura de ebulição da água nunca
possa ser maior do que 100ºC, o metal da panela atinge 
temperaturas maiores do que 100ºC.

E) Sim, pois a temperatura no interior atinge valores acima da 
temperatura de ebulição da água em recipientes abertos.
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passa por um posto da polícia rodoviária com uma velocidade constante de 108 km/h. Neste instante, um 
policial inicia a perseguição ao automóvel com uma motocicleta, partindo do repouso, com aceleração constante. 
Determine a aceleração mínima constante que a moto do policial deve ter para alcançar o carro em 1,0 minuto, após 
iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade de 108 km/h. Dê 

Dois ciclistas percorrem uma pista circular, no mesmo sentido e com movimento uniforme. A velocidade angular do ciclista 
= 2,5 rad/s; e a velocidade angular do ciclista B é B = 2,4 rad/s. Ambos os ciclistas passam por um determinado 

no mesmo instante de tempo. Determine em quanto tempo, depois desse instante, o ciclista A estará com 
uma volta de vantagem sobre o ciclista B. Neste problema considere o valor de � = 3. Dê sua resposta em segundos.

Uma pessoa resolve instalar painéis solares no teto de sua casa a fim de gerar a energia elétrica necessária para o seu 
consumo médio diário. Em sua localidade, cada painel de 1,0 m2 de área gera, em média, 0,5 kWh. Ao fazer uma 

cobre que o seu consumo doméstico médio de energia está resumido na tabela abaixo.

Potência consumida (kW) Tempo médio de uso diário
0,25 24 h
0,50 2 h
0,10 5 h
3,00 5 h
4,00 30 min
1,50 20 min

  
A partir dos dados acima, determine o número mínimo de painéis, de 1,0 m

2 
de área cada, necessários para satisfazer 

seu consumo médio diário de energia elétrica.  

mostra o diagrama de fase (pressão vs. temperatura) da 
podemos afirmar que o uso da panela 

de pressão é mais eficiente para o cozimento de alimentos? 

Sim, pois o vapor liberado pela válvula de segurança provoca 
ento, tornando o processo mais eficiente. 

Sim, pois as panelas são feitas de metal que absorvem mais 

Sim, pois quanto maior for a pressão interna mais facilmente a 

Sim, pois embora a temperatura de ebulição da água nunca 
possa ser maior do que 100ºC, o metal da panela atinge 
temperaturas maiores do que 100ºC. 
Sim, pois a temperatura no interior atinge valores acima da 
temperatura de ebulição da água em recipientes abertos. Figura F1

 

passa por um posto da polícia rodoviária com uma velocidade constante de 108 km/h. Neste instante, um 
policial inicia a perseguição ao automóvel com uma motocicleta, partindo do repouso, com aceleração constante. 

a moto do policial deve ter para alcançar o carro em 1,0 minuto, após 
iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade de 108 km/h. Dê 

Dois ciclistas percorrem uma pista circular, no mesmo sentido e com movimento uniforme. A velocidade angular do ciclista 
= 2,4 rad/s. Ambos os ciclistas passam por um determinado 

no mesmo instante de tempo. Determine em quanto tempo, depois desse instante, o ciclista A estará com 
Dê sua resposta em segundos. 

gerar a energia elétrica necessária para o seu 
de área gera, em média, 0,5 kWh. Ao fazer uma 

cobre que o seu consumo doméstico médio de energia está resumido na tabela abaixo. 

Tempo médio de uso diário 
24 h 
2 h 
5 h 
5 h 

30 min 
20 min 

de área cada, necessários para satisfazer 

 

Figura F1 



29. Um mol de um gás monoatômico ideal s
figura F2. Calcule o trabalho realizado pelo gás nesta transformação. Dê sua resposta em Joule. 

A) −6,0 ×  10� J 
B) +6,0 ×  10� J 
C) +15 × 10� J 
D) −15 × 10� J 
E) +10 × 10� J 

 
 

 
 

30. Suponha que uma onda se propaga em um meio linear homogêneo
período desta onda sabendo que o comprimento de onda associado a ela é de 10 cm. Dê sua resposta em segundos.  

A) 3,0 × 10�� s   
B) 2,0 × 10�� s 
C) 1,5 × 10�� s 
D) 2,5 × 10�� s 
E) 1,0 × 10�� s 

31. Uma bola homogênea de massa específica igual a 0,5 g/cm
com água, como mostrado na figura F3, e em seguida
água, considere que a massa específica da água é igual a 1,0 g/cm
Dê sua resposta em m/s2. 

A) 2,0 m/s2 
B) 10 m/s2 
C) 4,0 m/s2 
D) 6,0 m/s2 
E) 8,0 m/s2 

 
 
 
 

32. Um feixe de luz monocromática se propaga de um meio 1 para
mostrado na figura F4. Determine a razão n

meio 2. Dados: sen 60� = √3 2⁄  e cos 60

A) 1 √3⁄  

B) √3 2⁄  

C) 2 √3⁄  

D) √3 

E) √2 
 
 
 
 

33. As lâmpadas incandescentes são pouco eficientes. Em média, apenas 5% da energia elétrica consumida por uma 
lâmpada incandescente é transformada em luz visível. O restante da energia é transformada em calor. Por essa razão
lâmpadas incandescentes estão sendo cada v
incandescente que consome 100 W de potência elétrica, calcule a energia perdida em forma de calor para cada minuto de 
funcionamento da lâmpada. Dê sua resposta em 

A) 6,0 kJ 
B) 8,0 kJ 
C) 5,7 kJ 
D) 8,7 kJ 
E) 9,7 kJ 

Um mol de um gás monoatômico ideal sofre a transformação termodinâmica � → � → �, indicada no diagrama P
figura F2. Calcule o trabalho realizado pelo gás nesta transformação. Dê sua resposta em Joule.  

que uma onda se propaga em um meio linear homogêneo, com velocidade constante de 400 m/s. Determine o 
período desta onda sabendo que o comprimento de onda associado a ela é de 10 cm. Dê sua resposta em segundos.  

Uma bola homogênea de massa específica igual a 0,5 g/cm
3  

e volume V é mergulhada totalmente dentro de um recipiente 
com água, como mostrado na figura F3, e em seguida, liberada. Calcule a aceleração da bola. Despreze o atrito com a 

considere que a massa específica da água é igual a 1,0 g/cm3 e considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s

Um feixe de luz monocromática se propaga de um meio 1 para um meio 2, ambos homogêneos e transparentes, como 
mostrado na figura F4. Determine a razão n1/n2, onde n1 é o índice de refração do meio 1 e n2 é o índice de refração do 

0� = 1 2⁄ . 

incandescentes são pouco eficientes. Em média, apenas 5% da energia elétrica consumida por uma 
lâmpada incandescente é transformada em luz visível. O restante da energia é transformada em calor. Por essa razão

cada vez mais substituídas pelas lâmpadas de LED. Considerando uma lâmpada 
incandescente que consome 100 W de potência elétrica, calcule a energia perdida em forma de calor para cada minuto de 
funcionamento da lâmpada. Dê sua resposta em kJ. 

Figura F2 

Figura F3 

Figura F4

indicada no diagrama P-V da 

com velocidade constante de 400 m/s. Determine o 
período desta onda sabendo que o comprimento de onda associado a ela é de 10 cm. Dê sua resposta em segundos.   

e volume V é mergulhada totalmente dentro de um recipiente 
liberada. Calcule a aceleração da bola. Despreze o atrito com a 

e considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2. 

um meio 2, ambos homogêneos e transparentes, como 
é o índice de refração do 

incandescentes são pouco eficientes. Em média, apenas 5% da energia elétrica consumida por uma 
lâmpada incandescente é transformada em luz visível. O restante da energia é transformada em calor. Por essa razão, as 

ez mais substituídas pelas lâmpadas de LED. Considerando uma lâmpada 
incandescente que consome 100 W de potência elétrica, calcule a energia perdida em forma de calor para cada minuto de 

Figura F4 



34. O circuito da figura F5 mostra um gerador caracterizado pela ddp (E) e resistência interna (r). Sabe-se que E = 12 V,           

r = 1,0 e R  5,0  Determine a potência dissipada pelo resistor R nestas condições. Dê sua resposta em Watt. 

A) 40 W 
B) 60 W 
C) 20 W 
D) 12 W 
E) 6,0 W 

 
 

Figura F5 

CÁLCULO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO A 

RETIFICADO EM 15/12/2017 

Língua Estrangeira 
(INGLÊS) 

Química Biologia História Geografia 

01 B  11 D 21 B 37 B 45 C 

02 C  12 B 22 A 38 E 46 B 

03 E  13 A 23 A 39 D 47 E 

04 D  14 D 24 NULA 40 E 48 D 

05 C  15 A 25 E 41 B 49 C 

06 E  16 E 26 E 42 D 50 B 

07 B  17 C 27 B 43 B 51 D 

08 A  18 C 28 *C 44 E 52 A 

09 D  19 E 29 C     

10 E  20 B 30 D     

     31 B     

     32 B     

     33 C     

     34 D     

     35 D     

     36 E     
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTIBULAR 
 

NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  
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TIPO B 

RETIFICADO EM 15/12/2017 

Língua Estrangeira 
(INGLÊS) 

Química Biologia História Geografia 

01 C  11 E 21 C 37 C 45 D 

02 D  12 C 22 B 38 A 46 C 

03 A  13 B 23 B 39 E 47 A 

04 E  14 E 24 NULA 40 A 48 E 

05 D  15 B 25 A 41 C 49 D 

06 A  16 A 26 A 42 E 50 C 

07 C  17 D 27 C 43 C 51 E 

08 B  18 D 28 *B 44 A 52 B 

09 E  19 B 29 D     

10 A  20 E 30 E     

     31 C     

     32 C     

     33 D     

     34 E     

     35 E     

     36 A     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTIBULAR 
 

NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  
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TIPO C 

RETIFICADO EM 15/12/2017 

Língua Estrangeira 
(INGLÊS) 

Química Biologia História Geografia 

01 D  11 A 21 D 37 D 45 E 

02 E  12 D 22 C 38 B 46 D 

03 B  13 C 23 C 39 A 47 B 

04 A  14 A 24 NULA 40 B 48 A 

05 E  15 C 25 B 41 D 49 E 

06 B  16 B 26 B 42 A 50 D 

07 D  17 E 27 D 43 D 51 A 

08 C  18 E 28 *B 44 B 52 C 

09 A  19 B 29 E     

10 B  20 E 30 A     

     31 D     

     32 D     

     33 E     

     34 A     

     35 A     

     36 B     
 
 
 

VESTIBULAR 
 

NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  
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TIPO A 

  RETIFICADO EM 15/12/2017                                                                                      

Língua Portuguesa/Literatura Matemática Física  

01 B  17 C 25 E 

02 *E  18 D 26 D 

03 C  19 A 27 C 

04 B  20 E 28 C 

05 D  21 B 29 D 

06 E  22 E 30 B 

07 B  23 B 31 E 

08 C  24 C 32 B 

09 C    33 A 

10 D    34 A 

11 E      

12 A      

13 E      

14 D      

15 B      

16 C      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTIBULAR 
 

NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  

 

2018.1 Faculdade Pernambucana de Saúde 
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TIPO B 

RETIFICADO EM 15/12/2017 

Língua Portuguesa/Literatura Matemática Física  

01 C  17 D 25 A 

02 *E  18 E 26 E 

03 B  19 B 27 D 

04 C  20 A 28 D 

05 E  21 C 29 E 

06 A  22 A 30 C 

07 C  23 C 31 A 

08 D  24 D 32 C 

09 D    33 B 

10 E    34 B 

11 A      

12 B      

13 A      

14 E      

15 C      

16 D      
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NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  
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TIPO C 

RETIFICADO EM 15/12/2017 

Língua Portuguesa/Literatura Matemática Física  

01 D  17 E 25 B 

02 *D  18 A 26 A 

03 B  19 C 27 E 

04 D  20 B 28 E 

05 A  21 D 29 A 

06 B  22 B 30 D 

07 D  23 D 31 B 

08 E  24 E 32 D 

09 E    33 C 

10 A    34 C 

11 B      

12 C      

13 B      

14 A      

15 D      

16 E      
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NINGUÉM ENSINA SAÚDE ASSIM.  
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