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REDAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA -  7 Questões 

LITERATURA -  4 Questões 

LÍNGUA ESTRANGEIRA -  4 Questões 

MATEMÁTICA -  7 Questões 

FÍSICA -  7 Questões 

QUÍMICA -  7 Questões 

BIOLOGIA -  7 Questões 

CONHECIMENTOS GERAIS -  7 Questões 

Total de Questões 50 

INSTRUÇÕES PARA A PROVA 
 Verifique se as informações do gabarito conferem com as de sua inscrição. Se as 

informações não estiverem corretas, peça auxílio ao fiscal.  

 Confira seu nome e o seu número de inscrição no formulário de Respostas. Em caso de 

dúvida, peça auxílio ao fiscal. 

 Cuidado com o formulário de respostas, não amasse, não dobre e não escreva nada além da 

marcação de suas respostas. Para assinalá-las, use caneta esferográfica azul ou preta.  

 Resposta rasurada será anulada.  

 No caderno de Questões, todos os espaços em branco poderão ser utilizados para rascunho. 

 No rodapé de uma delas existe um espaço para transcrever o gabarito e levá-lo.  

 * A elaboração da prova contempla questões de domínio público, já aplicadas em outros 

concursos de instituições renomeadas. 

COMO RESPONDER AS QUESTÕES DA PROVA 
 Você receberá dois formulários de respostas, sendo um deles o destinado à redação 

definitiva e o outro de questões.  

 No Formulário de Respostas, preencha o círculo correspondente à alternativa que você julgou 

correta: A ou B ou C ou D ou E 

 Preencha somente um círculo para cada questão. A resposta com duas ou mais indicações 

será anulada. 

DURAÇÃO DA PROVA 

1. A duração da prova é de 4:00 h (quatro horas), isto é, das 14:00 h às 18:00 h. Porém a folha 

definitiva da redação deve ser entregue ao fiscal até às 16:00 h.  

2. O Formulário de Respostas preenchido pelo candidato deverá ser entregue, ao final da 

Prova.  

3. Nenhum candidato poderá entregar os Formulários de Respostas antes de decorridos 1 hora 

do início da Prova. 

4. Ao final entregar ao fiscal o caderno de provas. 

 

 

BOA SORTE! 
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PROVA DE REDAÇÃO 

 

 

PROPOSTA Nº 1 
 

Jovens que não estudam nem trabalham: escolha ou falta de opções? 
 

No Brasil, 11 milhões de jovens, quase um quarto da população entre 15 e 29 anos, não estudam nem 
trabalham. Em um país cuja força de trabalho está ficando mais velha e começará a diminuir em 2035, um diálogo 
como esse soa preocupante. 

O resultado é o estudo “Se já é difícil, imagina para mim...”, lançado em agosto, no Rio de Janeiro. Segundo a 
autora, Miriam Müller, é preciso desconstruir o termo “nem-nem”, que não reflete as muitas diferenças entre esses 
jovens e joga sobre eles um enorme estigma. “A culpa não é dos jovens. O estudo mostra que algumas condições 
relacionadas à pobreza e ao gênero produzem um conjunto de barreiras difíceis de superar. Essas limitações 
prejudicam, sobretudo as mulheres, que se veem afetadas na capacidade de imaginar seus futuros, perseverar e ter 
resiliência”, avalia a cientista social alemã. O fenômeno dos jovens fora da escola e do mercado de trabalho não é 
exclusividade brasileira: o documento lembra que ele persiste na América Latina e no Caribe, com consequências 
desafiadoras. 

Trabalhos anteriores feitos na região sugerem, por exemplo, que o problema pode ameaçar a produtividade e 
o crescimento econômico a longo prazo. Além disso, como 66% dos nem-nens latino-americanos e caribenhos são 
mulheres, o tema também pode contribuir para uma transmissão intergeracional da desigualdade de gênero. 

(Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/16/economia/1521229056_606414.html. Adaptado. Acesso em: out. de 2019). 

 
A partir da leitura do texto motivador, redija uma dissertação argumentativa sobre o tema: “A necessidade de 

combater os altos índices de jovens que não estudam nem trabalham no Brasil”. 

 
 

 

PROPOSTA Nº 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minorias sexuais, incluindo os indivíduos que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e 

aqueles que sentem atração por indivíduos do mesmo sexo ou comportamentos, são pouco estudados em amostras 
de base populacional no que diz respeito à saúde e a desigualdades de saúde. Entretanto, pesquisas disponíveis 
indicam que a acessibilidade desses sujeitos à saúde é perpassada por uma série de iniquidades, violações e 
obstáculos, em virtude da hegemonia heterossexual. Dados brasileiros relatam nas unidades de saúde atendimentos 
discriminatórios, condutas inadequadas, constrangimentos, conotações preconceituosas e até mesmo ofensas 
verbais pelos provedores de saúde. Essas experiências negativas geram insegurança nesses indivíduos e os levam a 
evitar os atendimentos em saúde. Em decorrência disso, complexos indicadores de saúde são encontrados no grupo, 
a exemplo de concentração de HIV/Aids entre transexuais e homens que mantêm relações sexuais com homens; 
índices globais alarmantes de distúrbios mentais e tentativas de suicídio entre jovens e adultos LGBT; maior 
propensão ao uso de álcool e substâncias psicoativas; e mulheres lésbicas e bissexuais com mais chances para 
obesidade e doenças cardiovasculares. 
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Logo, a deficiência no acolhimento dessa população nos serviços de saúde, somada à inadequação dos 
programas, às especificidades do grupo, e às abordagens profissionais incrementadas por percepções equivocadas e 
estereotipadas, resulta em dificuldade de acesso, desqualificação da assistência prestada e afastamento previsível 
desses grupos das ações de cuidados e promoção da saúde. 
(Fonte: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pidS0104128220160001014&lng=pt&nrm=is&tlng. 
Adaptado.  Acesso em: out. de 2019). 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “As diversas formas de exclusão e seus 
impactos sobre a saúde do brasileiro”. 

 
 
PROPOSTA Nº 3 

 
Afinal, o que é empatia? 

 
A empatia é em termos simples, a habilidade de se colocar no lugar do outro. (...) “É ser sensível a ponto de 

compreender emoções e sentimentos de outras pessoas”, explica Rodrigo Scaranari, presidente da Sociedade 
Brasileira de Inteligência Emocional. E é uma característica que pode, sim, ser aprendida ou, pelo menos, treinada. 
Sem empatia, sobra intolerância, bullying, violência. Sem gastar um segundo imaginando como o outro se sente, de 
onde vem, em qual contexto foi criado, ao que foi exposto, sem se lembrar que cada um tem sua história e sem tentar 
entender como é estar na pele do outro, surgem os crimes de ódio, as discussões acaloradas nas redes sociais, o fim 
de amizades de uma vida toda. É preciso ter empatia para aprender que não existe verdade absoluta, que tudo 
depende do ponto de vista. (...) Segundo uma pesquisa da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, o 
Brasil não é dos países mais empáticos do mundo. Sim, somos conhecidos pela alegria e pela hospitalidade, mas 
quando falamos em se colocar no lugar do outro e tentar entender o que ele sente, ainda estamos muito longe do 
ideal. Mas o problema do egocentrismo e da falta de amor ao próximo não é exclusivo dos brasileiros. É uma 
preocupação mundial. 

(Fonte:https://www.diariodepernambuco.com.brude/7/01/04/internas_cienciaesaude,682928/empatia-o-sentimento-q

ue-pode-mudar-aciedade.shtml. Adaptado. Acesso em: junho de 2019). 

 
 
Com base nos seus conhecimentos e no texto motivador, elabore um texto dissertativo-argumentativo sobre o 

seguinte tema: “É possível ter empatia nos dias atuais?” 
 

  

https://www.diariodepernambuco.com.brude/7/01/04/internas_cienciaesaude,682928/empatia-o-sentimento-que-pode-mudar-aciedade.shtml
https://www.diariodepernambuco.com.brude/7/01/04/internas_cienciaesaude,682928/empatia-o-sentimento-que-pode-mudar-aciedade.shtml
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Texto 1 
HAMBÚRGUER 

A origem curiosa das palavras sanduíche de carne moída, temperada, ligada com ovo, amoldada em bife e 
frita na chapa. Em países de língua inglesa, há quem entenda que hamburger, se não é atualmente, pelo menos na 
sua origem foi um sanduíche de ham (presunto, em inglês) com burger (que deveria ser carne). A impressão foi 
reforçada quando surgiram variedades como o eggburger (ovo com carne) e o cheeseburger (queijo com carne). 
Mas a história é bem diferente – hambúrguer nunca teve qualquer relação com o presunto. Tudo começou com 
nômades da Europa Oriental e Ásia, que costumavam comer carne crua finamente cortada. Inspirados neste hábito, 
no início do século XVIII marinheiros alemães do porto de Hamburgo inovaram, passando a cozinhar a carne. Quem 
levou para os Estados Unidos a receita de carne moída temperada, amassada em bolinhos redondos e frita como 
um bife, foram imigrantes alemães. O alimento começou a ser chamado de Hamburg steak (bife de Hamburgo), 
nome que em pouco tempo foi encurtado para hamburger. Com certa frequência divulga-se que o sanduíche foi 
inventado nos Estados Unidos, mas a participação dos norte-americanos foi apenas juntar ao bife o pão. 

Márcio Bueno 
1) Se tentássemos localizar o texto 1 num campo de estudos, diríamos que predominantemente ele se 

localizaria no terreno da: 
 

a) etimologia b) fonologia ou fonética  c) semiótica    d) gramática textual         e) sintaxe 
 
2) A afirmativa correta sobre o primeiro período do texto - sanduíche de carne moída, temperada, ligada 

com ovo, amoldada em bife e frita na chapa – é: 
 

a) insere-se num exemplo de texto argumentativo, cuja tese é exposta por esse fragmento; 
b) representa uma definição, montada por um termo de valor semântico geral (sanduíche), seguido de 

especificidades; 
c) introduz um texto narrativo, cujo narrador se identifica com o próprio autor do livro de onde foi retirado o 

texto; 
d) é parte de um diálogo com um leitor imaginário;  
e) caracteriza um texto de tipo normativo, já que parte da divisão do mundo em certo/errado. 

 
Texto 2 

Soneto 
Aquela triste e leda madrugada, 
cheia toda de mágoa e piedade, 
enquanto houver no mundo saudade, 
quero que seja sempre celebrada. 

Ela só, quando amena e marchetada 
saía, dando ao mundo claridade, 
viu apartar-se duma outra vontade, 
que nunca poderá ser apartada. 

 
Ela só viu as lágrimas em fio, 
que duns e doutros olhos derivadas, 
se acrescentaram em grande largo rio. 

Ela viu as palavras magoadas 
que puderam tornar o fogo frio, 
e dar descanso às almas condenadas. 

Luís Vaz de Camões. 
3) O soneto trata de uma dor. É a dor de um(a). 

 
a) ausência de viagem. 
b) desencontro fortuito. 
c) prejuízo financeiro. 
d) separação amorosa. 
e) conversa interrompida. 
 

4) Quando o autor fala da madrugada, no texto 2 percebe-se aí que há uma: 
 
a) ironia.  b) alusão.    c) simpatia.  d) revolta. e) personificação. 

 
Texto 3 

Assim os algoritmos perpetuam a desigualdade social 
 

Cathy O'Neil, autora de 'Armas de Destruição Matemática', afirma que já é tarde para nos preocuparmos com a 
disponibilidade de nossos dados, que agora é preciso perguntar o que as empresas fazem com eles. 

 
Cathy O’Neil é uma matemática de cabelo azul que dedica todos os seus esforços a abrir os olhos das 



 

Vestibular de Medicina 2020-1  - 26/10/19 - Pág 6 

 

pessoas sobre os algoritmos que dominam o mundo. Desde os que indicam ao banco se você é apto ou não a 
receber uma hipoteca, até os que decidem quem merece uma vaga de trabalho. Um sistema que pode perpetuar as 
desigualdades existentes no mundo se não começarmos a ser críticos, defende a cientista. “Estamos dando poder a 
mecanismos sem nos perguntar se realmente funcionam, isso é uma falha como sociedade”, explica de Nova York 
ao outro lado do telefone. 

O’Neil, em seu livro Armas de Destruição Matemática, mostra alguns exemplos para colocar essa teoria em 
termos reais. Viaja em algumas de suas páginas a Reading, uma pequena cidade da Pensilvânia (Estados Unidos) 
que em 2011 tinha um nível de pobreza superior a 41%, o mais alto de todo o país. Com um efetivo reduzido pela 
crise, o chefe de polícia investiu em um programa de predição de crimes chamado PredPol que funciona com big 
data. O aplicativo divide a cidade em quadrantes e determina em qual deles é mais possível que se cometa um crime 
baseando-se no registro histórico da polícia. No leque de dados estão desde crimes mais leves como perturbação da 
ordem pública (beber na rua, por exemplo), até homicídios. 

Quanto maior for o número de agentes enviados aos pontos indicados pelo programa, mais prisões ocorrem 
e assim se entra em um círculo vicioso que enche as prisões de gente, em sua maioria, acusada de crimes menos 
graves. A maioria dos detidos é de negros e hispânicos. “O mapa da delinquência gerado desse modo traça na 
realidade um rastro de pobreza”, diz a autora. “Continuamos prendendo negros por coisas pelas quais não 
prendemos brancos, mas agora já não o dizemos abertamente e disfarçamos de ciência porque o fazemos com o 
PredPol. Continuamos com o ciclo, porque continuamos prendendo gente de um bairro e os dados nos dizem que 
precisamos voltar a esse bairro, dessa forma a injustiça policial continua”, afirma na entrevista. 

Vários estudos já indicaram que estamos cedendo o controle a mecanismos automáticos que perpetuam a 
discriminação. Do algoritmo do Google que identificou um negro como um gorila em uma foto, até a máquina que 
relaciona estar na cozinha com uma mulher, ou o algoritmo do Facebook que mostrava anúncios de casas à venda 
somente a usuários brancos. “Os engenheiros pensam em termos de otimização dos recursos, o que é preciso é 
diversidade nas equipes que escrevem os algoritmos para que incluam pessoas que pensem nas violações dos 
direitos humanos e na forma como esses códigos irão afetar a sociedade: sociólogos, advogados, psicólogos...”, 
afirma.  

A matemática afirma que já é tarde para se preocupar pelo fato de que nossos dados estejam disponíveis, 
que agora é preciso perguntar às empresas e gigantes tecnológicos o que estão fazendo com eles. “Não nos damos 
conta na maioria das vezes que nos analisam, especialmente na Internet. Quando somos conscientes de que 
recebemos uma pontuação de acordo com nossos dados, a primeira coisa que precisamos fazer é pedir 
explicações, que nos mostrem o processo pelo qual fomos qualificados, se é algo importante como uma hipoteca e 
um trabalho, até mesmo utilizando mecanismos legais. As vezes em que não percebemos, são os Governos 
europeus e o dos Estados Unidos que precisam estabelecer normas que indiquem que a cada vez que recebemos 
essa pontuação precisamos saber”, diz O’Neil. 

O’Neil apagou sua conta do Facebook há um ano (e a do Twitter também não está disponível há algumas 
semanas), logo depois das eleições vencidas por Donald Trump e que agora estão sendo investigadas pelo uso dos 
dados de milhões de usuários do Facebook. O escândalo levou seu criador, Mark Zuckerberg, a dar explicações no 
Senado dos Estados Unidos. “É preciso obrigar empresas como o Facebook a explicar o que estão conseguindo 
com produtos, em vez de assumir que estão fazendo o melhor. Já temos a suspeita de que o Facebook ajudou a 
divulgar notícias falsas, a influenciar o resultado de votações, a fazer com que as pessoas acreditassem em teorias 
da conspiração. Por que não temos as provas reais, por que não as mostram?”, pergunta a especialista. 

O que acontece nos países menos desenvolvidos? São mais vulneráveis? “Lamentavelmente não acho que 
têm a oportunidade de tomar o controle porque as empresas norte-americanas e chinesas estabelecerão suas 
regras mais rápido do que as próprias pessoas”. Os dados variam, mas a Africa 2.0 International Foundation dizia 
em uma conversa há um ano que no continente africano existem 800 milhões de terminais, quando há 50 anos só 
existiam 40.000 telefones. Esses dispositivos, com Internet ou sem, já são uma fonte inesgotável de dados às 
empresas.  

A matemática se mostra otimista, porque pelo menos os algoritmos fazem parte do debate atual, e não se 
cansa de alertar sobre a confiança cega no big data: “Se você só usa dados do passado, está condenado a repeti-lo. 
É preciso se perguntar aonde você quer chegar, em vez de se limitar a analisar de onde você vem. Se estivéssemos 
orgulhosos de nosso sistema, poderíamos querer usar esses dados para manter tudo igual, mas não é o caso”. 
 

PEIRÓ, Patrícia. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil 

 
5) O trecho “Vários estudos já indicaram que estamos cedendo o controle a mecanismos automáticos 

que perpetuam a discriminação” (Início do 4º parágrafo do texto 3), quando reescrito, apresenta 
alteração de sentido em: 

 
a) Estamos cedendo o controle para mecanismos automáticos que perpetuam a discriminação, segundo vários 

estudos. 
b) Conforme estudos já realizados, estamos cedendo o controle a mecanismos automáticos perpetuadores de 

discriminação. 
c) Segundo indicadores de estudos já realizados, mecanismos automáticos perpetuam a discriminação por 

controlarem as pessoas. 
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PROVA DE LITERATURA 

d) O controle está sendo dado a mecanismos automáticos que perpetuam a discriminação, conforme dizem 
vários estudos. 

e) Cedemos o controle a mecanismos automáticos perpetuadores de discriminação, de acordo com 
indicadores de vários estudos. 

 
6) A partir da leitura e interpretação do texto 3, analise as informações a seguir e assinale a opção 

CORRETA. 
 

I. De acordo com informações do texto 3, o big data é um sistema inteligente que ajuda no funcionamento 
eficiente da sociedade, utilizando dados matemáticos que favorecem a identificação de aspectos 
relacionados, por exemplo, a crimes, a venda de imóveis e a outros setores que podem ser geridos 
quantitativamente, mas a criadora do sistema alerta para o risco de perpetuação de desigualdades 
sociais; 

II. Um ponto negativo de se utilizar inteligência artificial como auxílio no efetivo policial diz respeito ao fato 
de que o programa funciona, enviando pontos de determinados lugares para um computador central de 
modo que as prisões de pessoas vão acontecendo a partir de quantos pontos forem enviados de um 
mesmo lugar. Assim, mais negros e hispânicos são presos, e ainda são acusados de crimes menos 
graves; 

III. Os países desenvolvidos, de acordo com O’Neil, terminam sendo mais vulneráveis, por serem 
incapazes de tomarem o controle do poderio norte-americano e chinês, que estabelecem suas regras 
de controle de pessoas e avançam por todo o planeta. Um exemplo disso é o Facebook, que influenciou 
com o controle de dados, as informações de usuários e as utilizou com fins políticos e econômicos. 
 

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Apenas a afirmação I e III são verdadeiras. 
c) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
d) As afirmações I, II e III são falsas. 
e) Apenas a afirmação II é verdadeira. 

 
7) No período, “É preciso se perguntar aonde você quer chegar, em vez de se limitar a analisar de onde 

você vem” (último parágrafo do texto 3), é INCORRETO afirmar que: 
 

a) A expressão “onde” é uma preposição indicadora de lugar. 
b) A expressão “aonde” é um advérbio indicador de lugar. 
c) A expressão “onde” não tem a ideia de movimento. 
d) A expressão “aonde” se relaciona com o verbo “chegar”, que exige a preposição “a”. 
e) A expressão “onde” indica lugar em que algo ou alguém está. 

 

 

 
 

 
8) Leia as afirmações abaixo, sobre o conto “O Negro Bonifácio” de Simões Lopes Neto: 

 
I. As ações do conto se passam durante uma carreira de cancha reta, acontecimento tradicional e festivo 

na campanha gaúcha.  
II. Tudinha, a personagem central, era a filha mais velha de uma família de estrangeiros e estava 

apaixonada por um rapaz da cidade que lhe dedicara alguns versos. 
III. Ao final do conto, o narrador Blau Nunes manifesta sua descrença nas mulheres, pois não confia em 

nenhuma delas, quer sejam ricas, quer pobres.  
 

É Correto o que se afirma em:  
 

a) I, apenas.  
b) I e III, apenas.  
c) II, apenas 
d) II e III, apenas.  
e) I, II e III. 
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9) Leia as considerações abaixo sobre as escolas literárias:  
 

I. Rompeu radicalmente com o Neoclassicismo (também denominado Arcadismo, na literatura). Divide-se 
em três gerações: nacionalismo ou indianismo, byronismo ou mal do século e geração condoreira ou 
humanista. 

II. Inspirados pelos ideais iluministas de racionalismo e objetividade, buscavam a criação de obras 
harmônicas, equilibradas, ditadas por padrões de beleza proveniente da arte grega. Tómas Antônio 
Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa são filiados a essa escola.  

III. Teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, em 1922, momento marcado pela efervescência 
de novas ideias e modelos. Tradicionalmente é dividido em três fases: primeira fase (fase heroica), 
segunda fase (geração de 1930) e terceira fase (geração de 1945). Vinicius de Moraes e Mario de 
Andrade estão entre os principais autores da escola.  

IV. Trata-se de um movimento que é uma reação estética aos valores do Romantismo. Busca registrar 
cenas comuns, de pessoas anônimas, primando pela verossimilhança. Para essa escola literária, o 
olhar para o homem e para a sociedade não deveria ser idealizado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:  
 

a) Arcadismo, Romantismo, Modernismo, Realismo. 
b) Romantismo, Arcadismo, Modernismo, Realismo. 
c) Realismo, Modernismo, Realismo, Arcadismo. 
d) Romantismo, Modernismo, Arcadismo, Realismo. 
e) Realismo, Arcadismo, Modernismo, Romantismo. 

 
10) Leia o Poema: 

Não te aflijas com a pétala que voa: 
também é ser, deixar de ser assim. 
Rosas verás, só de cinza franzida, 

mortas intactas pelo teu jardim. 
Eu deixo aroma até nos meus espinhos, 

ao longe, o vento vai falando de mim. 
E por perder-me é que me vão lembrando, 

por desfolhar-me é que não tenho fim. 
(Cecília Meireles) 

Analise as afirmações sobre o poema: 
 

I. A expressão "só de cinza franzida", indica um lado fragilizado e impotente do "eu" poético diante de sua 
postura existencial. 

II. A voz poética é a da rosa. A beleza deixa de ser um objeto passivamente observado e dirige-se ao 
observador. 

III. Há a presença imponente da rosa que é flor até nos seus espinhos, do aroma leve a dor do machucado 
que extrapola o espaço sendo levado pelo vento. 

IV. A morte da rosa é contraposta com suas pétalas desfolhadas que continuarão a espalhar seu aroma, 
remetendo-se ao eterno. 

 
São corretas as afirmativas:  

 
a) I, III e IV, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) I, II e IV apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) II, III e IV, apenas. 

 
 
11)  Sobre o romance “Clara dos Anjos” de Lima Barreto é correto afirmar que:  
 

a) Clara dos Anjos tem como tema central o racismo e o lugar ocupado pela mulher na sociedade carioca no 
início do século XX. 

b) O personagem principal do romance é Joaquim dos Anjos, chefe da seita bíblica, homem tenaz cheio de 
eloquência bíblica faz seus adeptos ouvir a palavra. Quando os adeptos se acham preparados põem-se a 
propagá-la. 

c) Clara dos Anjos é uma obra representativa da escola literária denominada Realismo. 
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d) Cassi Jones é um exemplar herói ao modelo romântico. 
e) Escrito e ambientado no Rio de Janeiro, o romance trata das profundas mudanças urbanas e sociais que a 

cidade vinha passando. Sem idealização alguma, o autor fala sobre essa realidade que ele testemunhava 
em seus aspectos mais baixos: a exploração humana, a desonestidade, o crime. 

 

 
 
 

 
Text 1 

How centuries of priceless treasures were saved at Notre Dame 
 
Jean-Marc Fournier didn't have much time. As flames rippedthrough Notre Dame cathedral's medieval roof on 
Monday evening, the Paris fire brigade chaplain had a single mission -- to rescue two of its most sacred relics. 
The problem was that the Crown of Thorns, revered as having been worn by Jesus Christ during his crucifixion, and 
the tabernacle, containing the Eucharist or holy sacrament, were locked inside a safe in the church's treasury that no 
one knew how to open.  
"We couldn't get the codes... we couldn't get hold of the people who had them," Fournier said Wednesday.  
Finally, as the flames high above crept closer to Notre Dame's famous spire, a church officer appeared with the crypt 
key, and the chaplain and firefighters rushed in.  
Inside, red-hot embers and debris drifted down from the vast rib-vaulted ceiling. Fournier watched as a team of 
firefighters broke open the safe and extracted the crown. Made of rushes bound by gold threads, it has been encased 
in a crystal tube since eighteen ninety-six.  
The chaplain joined a human chain of firefighters, emergency workers and antiquities experts to pass the crown and 
other irreplaceable treasures out of the burning church and into safety. Their efforts in those first few hours would 
save hundreds of years of art, history and heritage that Fournier said "belongs to humanity and the world at large." 

(https://edition.cnn.com/style/article/notre-dame-art-saved-intl/index.html) 
 

12)  What is the main idea of the text 1? 
 

a) About the resurrection of Jesus Christ. 
b) The text talks about the hero Jean-Marc Fournier. 
c) It is about the origin of the fire. 
d) The text is about the firefighters´ efforts to save the art, history and heritage of the cathedral in the first few 

hours of the fire. 
e) The text is about the rescue of the people in the cathedral during the fire. 

 
13) What was NOT a problem they faced when trying to rescue the crown? 

 
a) Trying to open the codes. 
b) Trying to find the people that knew the codes. 
c) The flames burned got bigger and didn´t allow the people to enter the crypt. 
d) It was not easy to get hold of the people who could open the crypt. 
e) They didn´t have the key. 

 
Text 2 

What makes a successful business person? 
 

Business people who are tops in their feld have a lot in common, and art professionals can learn a lot from their 
successes and strategies 

 By Murray Raphel 
I have a theory on doing business. If my business is good, it’s not because of the weather, the time of year or the 
economy. It’s because of me. I’m doing something right. If my business is bad, it’s not because of the weather, the 
time of the year or the economy. It’s because of me. I’m doing something wrong. Somebody is always buying 
something from somebody, so how can I make them buy from me?  
First of all, you need confdence in yourself and your merchandise with clear goals and knowledge of the products you 
are selling. Only then can you inspire dedication from your staff and a willingness to buy from customers.  
Successful business people, no matter what their industry, have been found to share similar traits. Today’s world is 
no longer satisfed with simply success – we want to know how the successful get to the top. The Russians developed 
a concept called “anthropomaximology,” in which they try to answer the question of why some individuals outperform 
others. Through the years I’ve done some anthropomaximology of my own and found there are certain qualities that 
describe successful business people. Here are a few:  
1) They constantly set higher goals. Successful business people are mountain climbers who, having climbed one 
peak, look beyond to the next highest. They are the retailers who send 1,500 mailers to their customers and yield a 
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good turnout of 100. But instead of being satisfed with 100, they ask how they can increase that number to 150 the 
next time. […]  
2) They avoid “comfort zones” To a successful person, standing still feels like going backwards. People who stay in 
their comfort zones do what they did before because it’s “the way we’ve always done it:”[…] They blame any lack of 
business on  the weather, the time of the year, the economy – anything except for themselves. […]  
3) They rehearse the future as they see it “I believe our future is a one-stop shop for decorating. In addition to 
limited-edition prints and posters, we now offer collectibles, gift items and small occasional furniture pieces,” said 
Christine Knoll of the Art Gallery of Hog Hollow in Chesterfeld, Mo. Successful people move towards the pictures they 
create in their mind. They can rehearse coming actions or events as they “see” them. […]  
Many successful athletes will say they practice “seeing” themselves winning the race, hitting the home run or scoring 
the touchdown. They actually visualize a future event which gives them the impetus to achieve the goal. […]  

Source:<www.fndarticles.com/p/articles/mi_m0HMU/is_9_30/ai_108785318/pg_2/? tag=content;col1 
 
14) The first and the second quality that describe successful people in the text are related. Choose 

the alternative that explains such a relation. 
 

a) People who set higher goals never challenge themselves and they are always standing still. 
b) People who set higher goals challenge themselves for a while and stop in a comfort zone when they achieve 

their objectives. 
c) People who set higher goals are always climbing mountains to reach a place where they can stand still. 
d) People who set higher goals don’t challenge themselves because they are happy staying where 

they’ve always been. 
e) People who set higher goals are always challenging themselves and due to that they don’t like standing still. 

 
15)  The third quality of a successful business person is directly related to successful athletes because: 

 
a) the same way successful athletes picture themselves losing, a successful business person has to visualize 

the outcome of an enterprise beforehand. 
b) the same way successful athletes picture themselves winning, a successful business person has to visualize 

the outcome of an enterprise beforehand. 
c) the same way successful athletes picture themselves winning, a successful business person needs faith that 

without working hard success will be achieved. 
d) the same way successful athletes practice hard, a successful business person has to focus in the present 

task without thinking in the future outcome. 
e) the same way successful athletes imagine they win to avoid hard training, a successful business person has 

to visualize the future outcome without working hard in the present. 

 

 

 
Texto 1  

LOS CAMBIOS DEL ESCENARIO EDUCATIVO 
 
La situación social en la que encontramos, caracterizada por nuevos modelos familiares, nuevos entornos 
profesionales y una mayor diversificación del alumnado, exige un nuevo sistema educativo que, regido por el 
principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, dé respuesta a la nueva Sociedad de Información (SI), 
cuya implantación no ha hecho sino acentuar la necesidad de un cambio profundo en la educación. 
Cada vez es más necesaria una nueva forma de entender la educación que mejore los resultados escolares y se 
adapte a las nuevas exigencias de la SI. En esta transformación, las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones (TIC) juegan un papel indispensable, ya que se convierten en el instrumento de los cambios que la 
SI ha causado en el ámbito de la formación.  
La mayoría de los gobiernos y de los educadores reconoce que la utilización de las TIC en la enseñanza mejora su 
calidad. Sin embargo, se trata, no ya de enseñar sobre TIC, es decir de formar en las habilidades y destrezas que 
son necesarias para desenvolverse con soltura en la SI; sino de dar un paso más y entender que utilizar las TIC en 
el aula significa seleccionar algunas herramientas que ofrecen las TIC y usarlas desde una perspectiva pedagógica, 
pero no como un complemento a la enseñanza tradicional sino como una vía innovadora que, integrando la 
tecnología en el currículo, consigue mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los progresos escolares de 
los alumnos. 
El cambio no debe consistir únicamente en cambiar el papel y el lápiz por el ordenador y la impresora sino en la 
forma en la que se utilizan las nuevas herramientas. Y este cambio profundo en la metodología educativa, que no 
consiste en utilizar las nuevas herramientas con métodos tradicionales, debe afectar a la enseñanza en pro de las 
necesidades individuales del alumno, a través de la interactividad, creando un nuevo marco de relaciones,  
fomentando el trabajo colaborativo y, sobre todo, ofreciendo una metodología creativa y flexible más cercana a 
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diversidad y a las Necesidades Educativas Especiales. 
(ROCÍO Martín Laborda. Las Nuevas Tecnologías En La Educación. Fundación Auna. 

pag. 5 Madrid, 2005. Disponível em: < http://www.telecentros.info/pdfs/05_06_05 
_tec_edu.pdf>. Acceso em: 22 mar. 2011.) 

 
12) ¿Cómo el cambio profundo en la metodología educativa, a partir de las TIC, debe afectar sobre todo la 
enseñanza del alumno? 
 

a) Ofreciendo una metodología creativa y flexible más próxima a la diversidad. 
b) Fomentando el estudio individual y rechazando el trabajo cooperativo. 
c) Posibilitando a los maestros la utilización de ordenadores en sus clases. 
d) Posibilitando maestros y alumnos alejarse de pronto del lápiz y del papel. 
e) Fomentando el trabajo cooperativo y motivando el estudio individual.  

 
13) Observar la forma verbal subrayada y elegir la alternativa a que se refiere dicha acción verbal. “…los 
cambios que la SI ha causado en el ámbito de la formación” (L. 7 e 8). 
 

a) Se trata de una acción ocurrida anterior a otra acción futura. 
b) Expresa una acción que está siendo realizada en el momento presente. 
c) Se refiere a una acción ocurrida en el pasado y que continúa en el presente. 
d) Se refiere a una acción ocurrida en el pasado, limitada y cerrada en sí mismo 
e) Se trata de una acción pasada y terminada antes de otra acción también pasada. 

 
Texto 2 

Industria ofrece hasta 7.000 euros para comprar uncoche eléctrico 
 
El plan de ayudas se enfrenta a una oferta de vehículos escasa y muy cara. Sin prisa pero sin pausa. La implantación 
del coche eléctrico como alternativa limpia a los modelos actuales de combustión sigue quemando etapas. El último 
empujón, más simbólico que real, ha llegado con el lanzamiento de un plan de ayudas a los compradores de estos 
modelos, de momento testimoniales. 

 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

El Mitsubishi i-MiEV acaba de salir a la venta en Japón por 22.000 euros. 
Los fabricantes todavía trabajan en las nuevas baterías de ion-litio. 

 
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció ayer, en el I Foro Sector del Automóvil, que el Gobierno va a 
establecer un programa de ayudas de ocho millones de euros para incentivar el despliegue del vehículo eléctrico en 
España. La dotación, que forma parte del Plan Movele o Movilidad Eléctrica 2009-2010, se repartirá en  
subvenciones directas a las personas o empresas que adquieran un modelo eléctrico, y podrá llegar hasta el 20% 
del precio sin impuestos. Los topes máximos varían según el tipo de vehículo. Así, los compradores de motocicletas 
eléctricas podrán recibir entre 750 y 1.200 euros, los de automóviles, entre 5.000 y 7.000, y en el caso de los 
microbuses y vehículos industriales podrán llegar hasta 20.000.  
El objetivo del Plan Movele es poner en circulación 2.000 vehículos eléctricos de todo tipo y habilitar 500 puestos de 
recarga urbanos en dos años (2009-2010). Se trata de demostrar la viabilidad técnica de la movilidad eléctrica e 
incentivar a industrias, particulares y organismos públicos como los Ayuntamientos, para que adopten otras medidas 
de apoyo, desde plazas de aparcamiento reservadas a postes públicos de recarga, incentivos fiscales, etcétera. Se 
espera que estos 2.000 coches eléctricos permitan ahorrar 2.772 toneladas de petróleo y 4.471 toneladas de CO2 
anuales. El objetivo del Ministerio para 2014 es que haya un millón de coches eléctricos circulando. 
Para que un modelo pueda beneficiarse de estas ayudas deberá estar inscrito en el Catálogo Movele del IDAE 
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) al que se puede acceder desde la web www.idae.es. Y un 
simple vistazo basta para confirmar el principal inconveniente del plan: la oferta de modelos eléctricos es de 
momento testimonial, gran parte de los registrados no están todavía disponibles y los pocos que se pueden adquirir 
tienen precios prohibitivos. Como ejemplos, un Fiat 500 eléctrico cuesta, según el catálogo Movele, 49.300 euros sin 
IVA, casi seis veces más que la versión básica de gasolina, y tiene una ayuda de 7.000 euros. El Smart ED, que no 
llegará hasta el verano de 2010, se anuncia con un precio de 49.300 euros más IVA, y de momento no tiene 
asignada la subvención. 
La oferta de coches eléctricos es todavía muy limitada porque los grandes fabricantes están terminando de 
desarrollar y probar las baterías de ion-litio, que son claves para lograr la viabilidad práctica de estos coches: en una 
primera fase permitirán ofrecer entre 100 y 150 kilómetros de autonomía con una velocidad máxima en torno a 150 
kilómetros por hora. Así, Mercedes está probando en Londres y en ciudades alemanas una flota de prototipos del 
Smart eléctrico, y BMW también rueda 50 Mini E en California. En realidad, entre las grandes marcas sólo Mitsubishi 
acaba de poner a la venta en Japón una primera tirada de 2.000 i-MiEV, un pequeño utilitario eléctrico de cuatro 
puertas y cuatro plazas que se vende allí por un precio equivalente a 32.000 euros, 22.000 con la subvención de 
10.000 euros establecida por el Gobierno nipón. 
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El i-MiEV alcanza 130 kilómetros por hora tiene 160 kilómetros de autonomía y se recarga en apenas seis horas en 
un enchufe doméstico. Pero utilizando un enchufe especial trifásico como los que probablemente se instalen en las 
calles y aparcamientos de las grandes ciudades recarga el 85% de sus baterías en sólo una hora y media. 
Aunque las ayudas del Plan Movele tendrán una incidencia mínima en las ventas de automóviles de los próximos 
dos años, las marcas más comprometidas con el desarrollo del coche eléctrico han mostrado una acogida positiva. 
Para Manuel de la Guardia, consejero director general de Nissan Ibérica: "Esta iniciativa tiene una gran relevancia 
porque marca el inicio de la implantación de la movilidad sostenible en España". 
Jean Pierre Laurent, presidente de Renault España, tiene una opinión similar, pero con matices: "Siempre acogemos 
bien estos planes de ayudas y las cantidades son interesantes. Pero nos preocupa que el plazo de vigencia se ciña 
a los años 2009-2010, porque nosotros no tendremos coches eléctricos disponibles hasta 2011 y la llegada masiva 
al mercado no se producirá antes de 2012. Además, todavía faltan detalles importantes por resolver, como la 
estandarización y homologación de los postes de recarga para que puedan ser compatibles y utilizables por los 
modelos de todas las marcas".  

MANUEL GÓMEZ BLANCO - Madrid - El país. Acceso: www.elpais.es 
 
14) Una vez leído por completo el texto 2, podemos afirmar que el asunto central que en él se trata es: 
 

a) El tema de los coches del futuro que serán, básicamente, movidos a energía eléctrica.  
b) El optimismo de los fabricantes de los vehículos eléctricos con la ayuda ofrecida por el gobierno para su 

fabricación y la preparación se preparan para lanzar en el mercado, hasta 2012, los primeros vehículos 
movidos a energía eléctrica y confirman que en este periodo los enchufes necesarios que requieren esos 
vehículos ya estarán preparados y los coches circulando. 

c) La opinión del presidente de Renault España que cree que los planes de ayuda para los coches eléctricos 
son interesantes y que hasta 2012 su empresa ya tendrá coches disponibles en el mercado. 

d) Los distintos modelos de coches eléctricos que ya estarán en el mercado hasta 2012 y el objetivo del 
Ministerio para 2014 de haber un millón de coches eléctricos circulando. 

e) Los planes y programas de implantación del vehículo eléctrico y la oferta de los distintos productos en el 
mercado. 
 

15) En el texto 2 se discute: 
 
I – Cómo los vehículos eléctricos van a circular. 
II – Cómo será la oferta de los vehículos eléctricos en el mercado. 
III – Todos los modelos que deberán estar inscritos en el catálogo Movele del IDAE. 
IV – La oferta de coches eléctricos que es todavía muy limitada en el mercado. 
V – Por qué sólo las grandes marcas podrán lanzar vehículos en el mercado. 

 
Son CORRECTAS: 

 
a) Sólo la I  b) La I y la II  c) La I, la II y la III.   d) Sólo la V  e) La IV y la V. 

  

 

 

16) Dada a matriz A,  a soma do módulo dos valores de x  que tornam o determinante da matriz A  nulo é: 

 

2

1 2x 0 0

x 1 x 1 2
A

1 x 4 0 0

x 1 1 x 2

 
 

 
 
 

   

 

 

a) 7       b) 8       c) 9       d) 10       e) 11     

  
17) Na resolução de um problema que recaía em uma equação do 2º grau, um aluno errou apenas o termo 

independente da equação e encontrou como raízes os números 2  e 14.  Outro aluno, na resolução do 
mesmo problema, errou apenas o coeficiente do termo de primeiro grau e encontrou como raízes os 

números 2  e 16.  

 
As raízes da equação correta eram:  

 

a) 2  e 14      b) 4  e 8      c) 2  e 16      d) 2  e 16      e) 4  e 14     

http://www.elpais.es/
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18) Se n 1 n 124 3 16,    então 3log n  é igual a:  

a) 2       b) 1       c) 
1

2
      d) 1      e) 2     

  

19) O valor numérico da expressão 
2 2

2 2

x 10x 25 x 5x
:

x 9 x 3x

  

 
 para x 97  é:  

 

a) 0,89       b) 0,90      c) 0,91      d) 0,92      e) 0,93     

  

20) Seja r  uma reta passando por um ponto A  e seja P  um ponto não pertencente à reta, de tal forma que 

a distância entre os pontos P  e A  seja de 4  unidades de comprimento e o ângulo formado entre a reta 

r  e o segmento AP  seja de 30  graus, conforme a figura abaixo. 

 

 
Sabendo-se que a equação da reta r  é y 3  e que a reta que passa pelos pontos A  e P  corta o eixo y  

no ponto (0, 2),  então a soma dos quadrados das coordenadas do ponto P  é igual a:  

 

a) 34    b) 12       c) 52       d) 4       e) 45     
 

21) O polinômio b c aP(x) a x b x c x       é tal que os números a, b  e c  são naturais consecutivos nessa 

ordem. Sabendo-se que o resto da divisão de P(x)  por (x 1)  é igual a 9,  podemos afirmar que o resto 

da divisão de P(x)  por (x 1)  é igual a:  
 

a) 3       b) 1      c) 2       d) 4       e) 5     

 
22) Um tanque, inicialmente vazio, tem a forma de prisma triangular regular e suas paredes têm espessuras 

desprezíveis. Após algum tempo despejando água no tanque, um cano de vazão 33 3 m  por minuto o 

encheu parcialmente, tendo a água ocupado o espaço de um prisma triangular regular, conforme 
indicado na figura. 

 
 

Funcionando na mesma vazão, o tempo necessário para que o cano acabe de encher o tanque é de 5  

minutos e t  segundos, sendo que t  é um número no intervalo: 

  

a) [1,12].      b) [25, 36].      c) [13, 24].      d) [37, 48].      e) [49, 59].     

  
 
 
 
 

23) Uma partícula com carga elétrica de 65,0 10 C  é acelerada entre duas placas planas e paralelas, entre 

as quais existe uma diferença de potencial de 100 V.  Por um orifício na placa, a partícula escapa e 
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penetra em um campo magnético de indução magnética uniforme de valor igual a 22,0 10 T,  

descrevendo uma trajetória circular de raio igual a 20 cm.  Admitindo que a partícula parte do repouso 

de uma das placas e que a força gravitacional seja desprezível, qual é a massa da partícula?  
 

a) 141,4 10 kg     

b) 142,0 10 kg     

c) 144,0 10 kg     

d) 132,0 10 kg     

e) 134,0 10 kg     

 
24) Considere um lançador de bolinhas de tênis, colocado em um terreno plano e horizontal. O lançador é 

posicionado de tal maneira que as bolinhas são arremessadas de 80 cm  do chão em uma direção que 

faz um ângulo de 30  graus com a horizontal. Desconsiderando efeitos de rotação da bolinha e 

resistência do ar, a bolinha deve realizar uma trajetória parabólica. Sabemos também que a velocidade 

de lançamento da bolinha é de 10,8 km h.  Qual é o módulo da velocidade da bolinha quando ela toca o 

chão? Se necessário, considere que a aceleração da gravidade seja igual a 210 m s  e que uma bolinha 

de tênis tenha 50 g  de massa.  

 

a) 3 m s.     b) 5 m s.      c) 6 m s.      d) 14,4 km h.      e) 21,6 km h.     

 
25) Uma luz monocromática verde e uma luz monocromática violeta propagam-se em um tipo de vidro com 

velocidades de 81,970 10 m / s  e 81,960 10 m / s,  respectivamente. Considerando que a velocidade da 

luz no vácuo é de 83,0 10 m / s,  a relação entre o índice de refração do vidro para a luz verde A(n )  e o 

índice de refração do vidro para a luz violeta B(n )  será.  

 

a) A Bn n      b) A Bn n      c) A Bn n      d) A Bn n      e) A Bn n     

 

26) Uma partícula dotada de massa e eletrizada negativamente é lançada, com velocidade inicial 0V ,  para o 

interior de uma região A  onde impera um campo elétrico uniforme. A partícula segue a trajetória 

retilínea paralela ao plano da folha, mostrada na figura. Logo após atravessar a região A,  a partícula 

ingressa na região B,  com velocidade ov v ,  onde há um campo magnético uniforme, orientado 

perpendicularmente ao plano da folha, apontando para fora dela. 
 

 
 

É correto afirmar que a orientação do campo elétrico em A é paralela ao plano da folha no  
 

a) mesmo sentido de 0v ;  em B, a partícula segue a trajetória circular I  de raio R.    

b) sentido oposto ao de 0v ;  em B, a partícula segue a trajetória circular I de raio R.    

c) sentido oposto ao de 0v ;  em B, a partícula segue a trajetória circular IV de raio R.    

d) sentido oposto ao de 0v ;  em B, a partícula segue a trajetória parabólica II.    

e) mesmo sentido de 0v ;  em B, a partícula segue a trajetória parabólica III.     

 
27) Analise as proposições com relação às ondas eletromagnéticas e às ondas sonoras.  
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I. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo e as ondas sonoras necessitam de um meio 
material para se propagar.  

II. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais e as ondas sonoras são ondas longitudinais.  
III. Ondas eletromagnéticas correspondem a oscilações de campos elétricos e de campos magnéticos 

perpendiculares entre si, enquanto as ondas sonoras correspondem a oscilações das partículas do 
meio material pelo qual as ondas sonoras se propagam.  

IV. As ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades menores do que as ondas 
sonoras.  

V. As ondas eletromagnéticas, correspondentes à visão humana, estão na faixa de frequências de 

20 Hz  a 20.000 Hz,  aproximadamente, e as ondas sonoras, correspondentes à região da audição 

humana, estão na faixa de frequência 420 THz  a 750 THz  aproximadamente.  

 
Assinale a alternativa correta.  

 
a) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.     
e) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.     

 

28) Uma resistência de 440Ω  utilizada por um aquecedor está conectada a uma tomada de 220 V  de 

tensão. Sabendo que o aquecedor deve elevar a temperatura do ar de uma sala de dimensões 

2,0 m 2,0m 2,5m   em 6,0 C,  determine por quanto tempo aproximadamente o aquecedor deve 

permanecer ligado. Considere que as paredes são termicamente isolantes. Dados: o calor específico e 

a densidade do ar da sala são iguais a 1,0kJ(kg K)  e 31,1kg / m ,  respectivamente.  

 

a) 1 min      b) 6  min     c) 10  min     d) 220  min     e) 360  min    

 
29) Considere um prédio com a seguinte peculiaridade: todas as suas paredes são formadas por blocos de 

sal cristalino. Uma das características físicas desse material é sua condutividade térmica relativamente 

baixa, igual a 6W / (m C).   A figura a seguir mostra como a temperatura varia através da parede do 

prédio. 
 

 
 

Qual é o valor, em 
2W / m ,  do módulo do fluxo de calor por unidade de área que atravessa a parede? 

  

a) 125.    b) 800.      c) 1200.      d) 2400.      e) 3000.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rascunho do Gabarito – Você pode anotar o seu gabarito e destacar para conferência posterior. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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PROVA DE QUÍMICA 

 
 

 

 

30) Considerando o produto da reação, o NaC ,l  assinale a alternativa correta. NOTA: Distribuição 

eletrônica do 2 2 6 1Na :1s , 2s , 2p , 3s .  Distribuição eletrônica do 2 2 6 2 5C :1s , 2s , 2p , 3s , 3p .l   

 
a) O sal formado é um hidrogeno-sal.    
b) A reação de formação do sal é do tipo de decomposição.    

c) A ligação intramolecular no NaCl  é do tipo iônica.    

d) O NOX  do Cl  é 5.     

e) O NaCl  é formado em uma reação de neutralização parcial.    

  
31) Atente às seguintes proposições a respeito de compostos orgânicos:  
 

I. Nos compostos orgânicos, os pontos de fusão e ebulição, em geral, são mais altos do que nas 
substâncias inorgânicas. 

II. Depois do carbono e do hidrogênio, o oxigênio é o elemento químico de maior presença nos 
compostos orgânicos. 

III. Na natureza, os ácidos carboxílicos estão presentes principalmente nos ésteres que constituem os 
óleos e as gorduras. 

IV. Atualmente o éter comum (etóxi-etano) é muito usado como solvente polar tanto em laboratório como 
nas indústrias químicas. 

 
Está correto o que se afirma somente em: 
 
a) I e IV.      b) II e III.      c) I e III.      d) II e IV.     e) I, II e III.  

  

32) A um recipiente contendo 100 mL  de solução aquosa de ácido acético 11,0 mol L  foram adicionados 

20 mL  de solução aquosa de hidróxido de sódio 12,0 mol L .  Na reação, a massa de água formada, em 

grama, é igual a:  
 

a) 0,18     b) 0,36     c) 0,48     d) 0,72     e) 0,76    
 

  



 

Vestibular de Medicina 2020-1  - 26/10/19 - Pág 17 

 

33) A tabela periódica dos elementos químicos é, sem dúvida, uma ferramenta bastante útil para prever 
certas características e propriedades dos elementos químicos. Um exemplo disto é a previsão do 
comportamento dos átomos e dos compostos químicos por eles formados, ou ainda o porquê de 
certos átomos serem extremamente reativos, enquanto outros são praticamente inertes.  

 
Com base na tabela periódica dos elementos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os íons cobalto (2 )  possuem 02 (dois) elétrons em sua camada de valência sendo este metal considerado 

de transição.    
b) Os metais pertencentes ao grupo 1 formam compostos iônicos com íons fluoreto devido à elevada diferença 

de eletronegatividade entre estas espécies químicas.    
c) O raio atômico aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita, sendo que os não-metais possuem 

grandes raios devido a sua eletronegatividade.    
d) A energia empregada na remoção do elétron da camada de valência dos átomos de césio é maior que nos 

átomos de cloro, devido à maior eletronegatividade deste último.    

e) O fósforo pertence ao terceiro período, podendo formar o composto 3PCl  de geometria trigonal plana.    

 
34) Considere as seguintes afirmações sobre o comportamento de ácidos em solução aquosa. 
 

I. O grau de ionização de um ácido fraco, como o ácido acético, aumenta com o aumento da diluição. 
II. A maior concentração de um ácido forte acarreta maior grau de ionização e maior constante de 

ionização. 
III. A segunda constante de ionização de um ácido poliprótico é sempre menor que a primeira constante. 

 
Quais estão corretas?  
 
a) Apenas I.     b) Apenas II.     c) Apenas III.     d) Apenas I e III.    e) I, II e III.  

 
35) A vitamina E tem sido relacionada à prevenção ao câncer de próstata, além de atuar como antioxidante 

para prevenir o envelhecimento precoce. A dose diária recomendada para uma pessoa acima de 19 

anos é de 15 mg.  Considerando-se que, em alguns suplementos alimentares, existam 
200,105 10  

moléculas da vitamina E, por comprimido, fórmula molecular 29 50 2C H O ,  e que o número de Avogadro é 

23 16 10 mol ,  o número de comprimidos que deve ser consumido em um mês (30 dias) para manter a 

dose recomendada diária é cerca de  
 

a) 30     b) 45     c) 15     d) 50     e) 60    

      
36) A gota é um tipo de artrite causada pela presença de níveis mais altos do que o normal de ácido úrico 

na corrente sanguínea. Isso pode ocorrer quando o corpo produz ácido úrico em excesso ou tem 
dificuldade de eliminá-lo pelos rins. Quando essa substância se acumula no líquido ao redor das 
articulações, são formados os cristais de ácido úrico, que causam inchaço e inflamação nas 
articulações. 

 
 

De acordo com a fórmula estrutural do ácido úrico, anteriormente representada, são feitas as seguintes 
afirmações: 

 
I. possui somente átomos de carbono com geometria trigonal plana. 
II. possui os grupos funcionais cetona e amina. 
III. apresenta isomeria geométrica cis/trans. 

IV. possui 10  pares de elétrons não compartilhados. 

 
Estão corretas somente as afirmações  

 
a) I e IV.      b) I e II.     c) I e III.     d) II e III.     e) III e IV.    
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PROVA DE BIOLOGIA 

 

 

37) Parte do solo da bacia amazônica é naturalmente pobre em nutrientes e, consequentemente, pouco 
apropriada para a agricultura comercial. Por outro lado, em certas porções desse território, são 
encontradas extensões de terra rica em carvão e nutrientes (sob a forma de compostos de fósforo e 
cálcio), os quais não resultaram da decomposição microbiana da vegetação. Esse tipo de solo é 
popularmente chamado de “terra preta”.  Dentre as hipóteses a seguir, formuladas para explicar a 
ocorrência da “terra preta”, a mais plausível seria a da  
  
a) decomposição microbiana de afloramentos de petróleo, seguida pela combustão completa dos produtos 

dessa decomposição.     
b) reação dos carbonatos e fosfatos, existentes na vegetação morta, com chuvas que apresentam pH menor 

do que 4 (chuva ácida).     
c) oxidação, durante a respiração noturna, do carbono contido nos vegetais da floresta amazônica.     
d) decomposição térmica de calcário, produzindo óxido de cálcio e carvão.  
e) decomposição gradativa de restos de peixes e caça e deposição da fuligem gerada pela queima de madeira, 

empregada no cozimento de alimentos. 
 

38) Os seres vivos são descendentes de um ancestral unicelular que surgiu há, aproximadamente, 4 
bilhões de anos. Devido a sua ancestralidade comum, compartilham algumas características não 
encontradas no mundo inanimado. No entanto, algumas exceções levam os cientistas a terem dúvidas 
se os vírus são ou não seres vivos. 

 

A respeito dos vírus, considere as afirmativas: 
 

I. São formados por uma ou mais células. 
II. Apresentam material genético e evoluem. 
III. Apresentam capacidade de converter moléculas obtidas a partir do seu ambiente em novas 

moléculas orgânicas.  
 

Sobre os vírus, NÃO é correto o que se afirma em:  
 

a) Apenas I.    b) Apenas II.     c) Apenas II e III.     d) I, II e III.    e) Apenas I e III.    
 

39) Considere os exemplos de características anatômicas e fisiológicas de três seres vivos. 
 

- O chimpanzé (Pan troglodytes) possui visão binocular e o primeiro dedo oponível nas mãos. A visão 
binocular permite que o cérebro distinga as diferentes distâncias entre os objetos observados e o 
observador e a presença do primeiro dedo oponível nas mãos permite o movimento de pinça, facilitando 
agarrar objetos. 

- O inseto maria-fedida (Nezara viridula) libera um odor, produzido por glândulas toda vez que se sente 
ameaçado. Além dessa defesa, ele pode apresentar algumas colorações, como verde ou marrom, o que 
auxilia na proteção contra predadores. 

- A planta urtiga (Urera baccifera) apresenta tricomas urticantes na superfície de suas folhas. Eles 
secretam substâncias ácidas, causando vermelhidão, coceira e ardência na pele de uma pessoa que as 
toca. 

Esses três seres vivos apresentam  
 

a) normas de reação, que apareceram por mutações induzidas.    
b) características adaptativas, que foram selecionadas pelo ambiente.    
c) órgãos homólogos, que surgiram para adaptá-los ao ambiente.    
d) órgãos vestigiais, que ficaram cada vez mais complexos com o tempo.    
e) órgãos análogos, que surgiram pela necessidade de sobrevivência.    

  
40) Os itens abaixo referem-se aos diferentes tipos de sistemas excretores. 
 

I. Órgãos excretores chamados metanefrídeos, que consistem de um tubo aberto nas duas extremidades, 
uma das quais é alargada, formando um funil ciliado, o nefróstoma. A outra extremidade é estreita, 
constituindo o nefridióporo ou poro excretor. 

II. A excreção ocorre por meio de duas glândulas que se abrem na base das antenas, por isso são 
denominadas glândulas antenais (ou glândulas verdes). 

III. As excreções são eliminadas por meio de túbulos de Malpighi, que são estruturas tubulares alongadas 
presentes na hemocela, em contato direto com a hemolinfa. Uma das extremidades de cada túbulo de 
Mapighi é fechada, e a outra se abre na região mediana do intestino. Os túbulos filtram a hemolinfa, 
removendo as excreções e lançando-as no intestino, de onde são eliminadas com as fezes. 

 

Os itens I, II e III referem-se, respectivamente, ao sistema excretor dos: 
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

a) moluscos, insetos e crustáceos.    
b) anelídeos, crustáceos e insetos.    
c) caramujos, anelídeos e anfíbios.    
d) insetos, crustáceos e anelídeos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores.   

  
41) Em cães labradores, a cor da pelagem é determinada por dois pares de alelos de segregação 

independente. O gene dominante B  condiciona pelagem preta, enquanto que seu alelo recessivo, b,  

condiciona pelagem marrom. Localizados em outro par de cromossomos, o gene E  permite a 

produção de pigmentos, enquanto que seu alelo e  (quando em homozigose) tem efeito epistático 

sobre B  e b,  não permitindo a produção correta de pigmentos, o que determina a cor “dourada” da 

pelagem. Um macho de cor marrom e uma fêmea de cor dourada, ao serem cruzados por um tratador, 

produziram ao longo de suas vidas um total de 32  filhotes, sendo alguns pretos, outros marrons e 

outros, ainda, dourados. Dentre os 32  filhotes gerados a partir do casal de labradores, o número 

esperado de machos de coloração preta é 
 

a) 4.       b) 5.      c) 8.       d) 16.      e) 20.     
  
42) O tecido cartilaginoso pode ser encontrado na orelha, no nariz, na traqueia e nas articulações e possui 

algumas características que são comuns aos demais tecidos conjuntivos. Analise as proposições 
abaixo, quanto ao tecido cartilaginoso.  

 

I. As células jovens do tecido cartilaginoso são chamadas de condroblastos e as células adultas de 
condrócitos.  

II. As fibras colágenas e as fibras elásticas, em associação com proteínas e carboidratos, conferem 
consistência e flexibilidade ao tecido.  

III. O tecido cartilaginoso adulto é calcificado e apresenta os canais de Havers, responsáveis pela nutrição 
das células.  

IV. A abundância de glândulas mucosas, nervos e vasos sanguíneos permite a fácil regeneração deste 
tecido.  

Assinale a alternativa correta.   
 

a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.     
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.     

  
43) No ano passado, muitas cidades do Brasil tiveram a maior epidemia de dengue da sua história. Indique 

o vetor dessa virose, onde ele se reproduz e a situação de temperatura que influencia sua reprodução.  
 

a) O vetor do vírus da dengue é o Aedes aegypti. Suas fases imaturas desenvolvem-se no solo e há diminuição 
na sua reprodução em temperaturas abaixo de 17°C.    

b) O vetor do vírus da dengue é o Culex quiquefasciatus. Suas fases imaturas desenvolvem-se na água suja e 
há aumento na sua reprodução em temperaturas abaixo de 17°C.  

c) O vetor do vírus da dengue é o Culex quiquefasciatus. Sua reprodução se dá no solo e sofre aumento em 
temperaturas abaixo de 17°C. 

d) O vetor do vírus da dengue é o Aedes aegypti. Suas fases imaturas desenvolvem-se na água limpa e há 
diminuição na sua reprodução em temperaturas abaixo de 17°C.    

e) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 
 

  

 
 

44) Leia o trecho a seguir 
 
“A executiva nacional quer elevar de cinco para 19 o número de deputados suspensos por conta da briga 
que dividiu o partido entre bivaristas e bolsonaristas. Aliado de Luciano Bivar, o deputado Júnior Bozzella 
revelou que 19 deputados serão suspensos por terem sido infiéis ao partido [...]. O Delegado Waldir não 
conseguiu retomar a liderança do partido na Câmara das mãos de Eduardo Bolsonaro, que assumiu o posto 
há poucos dias após deflagrar uma nova briga de listas com a ala bivarista”.  

Fonte: Adaptado de uol.com.br. 
 

Assinale a alternativa que descreve o nome do partido do atual presidente da República do Brasil. 
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a) Partido Socialismo e Liberdade 
b) Partido Social da Liberdade 
c) Partido Socialista Liberal 
d) Partido da Sociedade Liberal  
e) Partido Social Liberal 

 

45) “A explicação mais simples para o conflito que se desenrola há vários dias entre a China e Hong Kong 
é que se trata da resistência da população da ilha à dominação do governo comunista chinês. O atual 
embate (foram vários ao longo das últimas décadas) foi desencadeado por uma tentativa do governo 
local de aprovar uma emenda à legislação criminal que permitirá a extradição de fugitivos para serem 
julgados em outros países, inclusive para a China continental”. 

https://exame.abril.com.br/blog/negocios-da-china/ate-onde-vai-o-conflito-entre-china-e-hong-kong/ 
 

O território de Hong Kong foi devolvido à China em 1997. Este importante centro comercial e financeiro foi 
mantido como uma colônia entre 1898 e 1996, pertencente. 

 

a) à Rússia.     b) à França.      c) ao Japão.         d ) aos Estados Unidos.         e) à Grã-Bretanha. 
 
 

46) A localização e a configuração vegetal das fitofisionomias do Bioma Amazônia permitem classificar 
sua floresta como: 

 

a) Temperada Decídua 
b) Latifoliada Equatorial 
c) Subtropical Úmida 
d) Ombrófila Densa 
e) Tropical Aciculifoliada 

 

47) Sobre a atual situação da Catalunha em relação à Espanha, podemos afirmar que a região: 
 

a) é considerada apenas um estado totalmente subordinado ao governo espanhol. 
b) possui o status de autonomia e autossuficiência legislativa, mas não é independente. 
c) está com a sua independência em curso, que está respaldada pela União Europeia. 
d) apresenta um sentimento popular em favor do socialismo nacionalista espanhol. 
e) é um país independente, porém dominado militarmente pelo governo espanhol. 

 

48) O (A)_______, é um índice que baliza as taxas de juros cobradas pelo mercado no Brasil, é a taxa básica 
utilizada como referência pela política monetária e usada pelo governo como remuneração em diversos 
títulos públicos ofertados aos investidores. Com a última redução o (a) ______  chegou a 5,5% 
atingindo o menor valor da história. 

 
A alternativa que preenche corretamente os espaços acima é:  

 

a) Inflação  b) IPCA  c) INPC   d) SELIC  e) Poupança 
 

49)  Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

“O país vive uma onda de protestos violentos, com confrontos entre manifestantes e policiais. As manifestações 
tiveram início contra um aumento na tarifa do metrô, mas logo passaram a contestar as políticas do governo. Em 
cinco dias, 15 pessoas morreram e pelo menos 2.600 foram detidas. Prédios foram incendiados, e estabelecimentos 
comerciais, saqueados. Na capital, mais de 10 mil soldados do Exército passaram a patrulhar as ruas por ordem do 
presidente, que decretou estado de emergência e toque de recolher nas principais cidades do país”.  

Fonte: Adaptado de https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/10/21 
  

De qual país o texto acima está se referindo: 
 

a) Colômbia  b) Venezuela  c) Chile  d) Espanha  e) Hong Kong 
 

50)  Um sério problema está ocorrendo nas praias do nordeste brasileiro desde o dia 30 de agosto de 2019. 
A respeito desse fato assinale a alternativa correta. 

 

a) O problema diz respeito ao aparecimento de manchas de óleo. 
b) O problema refere-se ao naufrágio de um navio cargueiro, poluindo as águas com petróleo refinado. 
c) O problema diz respeito ao aparecimento de tubarões em muitas praias do nordeste, causando ataques e 

muito pânico aos banhistas, principalmente nas praias de Recife. 
d) O problema diz respeito ao aparecimento de grande quantidade de algas marinhas e águas vivas. 
e) O problema é a grande quantidade de esgoto e dejetos despejados nas praias, deixando muitas delas não 

apropriadas para o banho. 
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