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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 09:00 h às 13:00 h. Porém a folha 

definitiva da redação deve ser entregue ao fiscal até às 11:00 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 
 
O significado de sororidade vem sendo explicado como "união entre as mulheres". Na sua origem, em latim, 

"sóror" significa irmã, por isso, o sentido de irmandade entre mulheres ou união entre irmãs. Segundo a pesquisadora 
do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da Universidade de Brasília (UnB) Marjorie Chaves, o termo representa o olhar 
coletivo de ajuda e apoio mútuo às mulheres. Para ela, a prática da sororidade é o caminho para mobilizar e 
resguardar direitos femininos. “A sororidade é capaz de causar transformações em favor das mulheres e também de 
resguardá-las de abusos e violências comuns de uma sociedade patriarcal e racista como a nossa”, afirma Chaves. 
(Disponível em: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/03/08/dia-internacional-da-mulher-entenda-o- 
que-e-sororidade.ghtml - Acesso em: nov. 2020). 

 
A partir da leitura do texto motivador e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 

redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: “A sororidade na sociedade brasileira atual”.  

 
 

PROPOSTA Nº 2 
 

 
Segundo a World Veterinary Association, há cerca de 200 milhões de cães abandonados no mundo. No 

Brasil, há 30 milhões de animais vivendo em situação de abandono. Já em Porto Alegre e Região Metropolitana, RS, 
Brasil, há uma estimativa de que existam 500 mil cães e gatos errantes. No Brasil, o abandono é uma realidade 
comum no dia a dia das ONGs e nas cidades como um todo. Os descartes acontecem também em parques, praças, 
estradas e portas de pet shops. Nem os hospitais veterinários públicos escapam. Há quem interne o animal doente e 
não volte mais [...]. 
 
(Disponível em: https://canalcienciascriminais.com.br/abandono-animais-crime-silencioso/ - Acesso em: nov. 2020). 

 
Com base nos seus conhecimentos e nos textos motivadores, elabore um texto dissertativo-argumentativo 

sobre o seguinte tema: “A questão do abandono de animais no Brasil”. 

 
 
PROPOSTA Nº 3 

 
O termo “nomofobia” se originou na Inglaterra a partir da expressão “no-mobile” que significa sem telefone 

celular. Essa expressão uniu-se à palavra “fobos” do grego que significa fobia, medo. A associação das palavras 
resultou no nome nomofobia – a fobia de ficar sem o celular. O mundo moderno viu a necessidade de criar uma 
nomenclatura específica que pudesse representar os sentimentos e sensações que estavam sendo observados nos 
indivíduos relacionados às novas tecnologias. Entretanto, o termo nomofobia teve seu significado ampliado e 
encontrou o seu lugar para designar o desconforto ou angústia causados pela fobia de ficar desconectado (off-line), de 
ficar incomunicável ou pela impossibilidade de comunicação por intermédio do celular, computador ou outro aparelho 
de comunicação digital. 
 
(Disponível em: http://www.anm.org.br/conteudo_view.asp?id=2405&descricao=NOMOFOBIAOVA+PATOLOGIA. 
Acesso em: nov. 2020). 
 

A partir da leitura do texto motivador, redija uma dissertação argumentativa sobre o tema: “Consequências 
da nomofobia no contexto mundial contemporâneo”.  
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Texto 1 
A presença que as crianças podem nos ensinar 

 
 

Em tempos de mindfulness, de meditação e de reaprender a respirar, quero trazer uma reflexão. Se você é 
pai e mãe, ou cuida de crianças pequenas, já deve ter percebido que elas vêm com uma aptidão “de fábrica”: o estar. 
A criança pequenina ainda não tem muita noção de temporalidade, não entende passado e futuro, não se perde nas 
próprias preocupações e devaneios sobre o que aconteceu e o que virá a acontecer, então apenas é. Para ela, só 
existe o presente. 

O tamanho desse aprendizado só pode ser medido pelo tamanho da nossa vontade em olhar para as 
crianças como pequenos grandes mestres que são. Aprendemos a internalizar crenças muito duras sobre as 
crianças. A começar que são “folhas em branco”, basicamente inferiores aos adultos porque não têm a mesma 
experiência de vida e conhecimento do mundo que nós temos. Mas, se esqueceram de nos contar que eles são 
peritos no mundo interno: na presença atenta e consciente, no perdão, no não julgamento, na entrega, na leveza. 
Basicamente tudo que queremos e precisamos – urgentemente – reaprender, as crianças já sabem. 

No caminho até a escola, a criança vai reparar na abelha voando sobre a flor, no rabisco na parede, no 
ônibus que vem lá longe. Vai respirar no presente e estar atenta a ele, tirando toda alegria que pode de cada 
momento. Se perdemos a cabeça e gritamos, eles nos perdoam sem pestanejar, sem nos julgar, sem guardar 
rancor. Quando estamos cabisbaixos, eles não racionalizam o que aconteceu, apenas nos presenteiam com um 
sorriso. Quem de nós pode dizer que consegue agir assim?  

Mas, a grande verdade é que desaprendemos a sentir leveza, a nos conectar com o simples, 
desaprendemos a estar nesse mesmo momento em que as crianças vivem e insistem em nos apresentar, e nós 
insistimos em resistir: o agora. Quando nosso mundo interno está cheio, barulhento, nublado, não conseguimos ver 
através dele todas as maravilhas que existem em cada segundo. A ideia não é querer calar essas vozes, é 
simplesmente começar a percebê-las. Começa por aí o reaprendizado: por apenas perceber. Enquanto os 
ensinamos as regras sociais, enquanto os orientamos para o caminho das boas escolhas, eles nos ensinam a voltar 
para o básico: para dentro de nós. Você está disposto a reaprender? 

 
Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/a-presenca-que-as-criancas-podem-nos-ensinar/ 

 
1) De acordo com o texto 1, devemos: 

 
a) fugir do nosso mundo interior. 
b) reaprender o valor do agora. 
c) preocupar-nos com o futuro. 
d) aprender com o passado. 
e) calar nossas vozes internas. 

 
2) De acordo com o texto 1. Ao contrário dos adultos, as crianças: 

 
a) preocupam-se com o passado. 
b) preocupam-se com o futuro. 
c) têm noção de temporalidade. 
d) são muito mais racionais. 
e) vivem o momento presente. 

 
3) Assinale a alternativa que extrapola as ideias defendidas no texto 1: 

 
a) Os adultos de hoje, quando crianças, não tinham a mesma leveza das crianças de hoje. 
b) Os adultos de hoje devem reaprender com as crianças a perceber aquilo que é simples. 
c) Os adultos de hoje resistem a se conectar com o presente e a desfrutar desse tempo. 
d) Os adultos de hoje devem aprender com as crianças a não guardar ressentimentos. 
e) Os adultos de hoje devem reaprender a perceber e a valorizar o seu mundo interior. 

 
Texto 2 

Felicidade dá lucro 
 

Foi a busca por um trabalho e uma vida com mais sentido que fez Carla Furtado chegar à felicidade como 
ciência (ou objeto de estudo). Depois de mergulhar na chamada psicologia positiva, ela fundou o Instituto 
Feliciência, que tem como missão, segundo ela, “facilitar a felicidade” na vida de cada um e nas corporações. “É algo 
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PROVA DE LITERATURA 

muito arrojado, mas sem dúvida alguma é do que precisamos para uma nova economia. E acredite: felicidade dá 
lucro”, diz. 

Há infinitas definições. Mas vamos partir da seguinte: felicidade é um estilo de vida, ou seja, está muito mais 
ligada à forma como se vive o dia a dia. Seria simples e natural, não fosse o fato de sermos duramente influenciados 
pelo modelo econômico no qual estamos inseridos. Quem nunca acreditou que sucesso era felicidade? E quem 
nunca descobriu que não era? A felicidade difundida pelo Feliciência está associada a um estado de bem-estar 
físico, emocional e social, no qual impera muito mais o equilíbrio que a euforia. 

Ela é o braço da psicologia que investiga o triunfo humano e tem demonstrado, por meio de evidências 
científicas, que podemos aprender a ser mais felizes. E isso acontece, de acordo com o modelo instituído pelo 
professor Martin Seligman, através de uma série de ações, como o reforço de emoções positivas, a escolha por 
atividades que propiciem engajamento ou o encontro de um propósito de vida maior que nós mesmos. 

Absolutamente possível. Para isso é preciso fazer uma análise da empresa e saber como as pessoas ali se 
sentem. A partir daí, parte-se para o desenho de um programa que contemple os principais desvios. Avaliamos bem 
estar físico, emocional, social, padrão de vida, acesso à cultura, governança corporativa etc. Empresas são 
organismos vivos e por isso respondem a estímulos negativos e positivos, oferecendo piores e melhores serviços e 
produtos. 

A gratidão é um dos principais meios para aumentar a reserva de felicidade, com comprovação científica. 
Basta manter na cabeceira da cama um bloco no qual inserimos três situações às quais somos gratos no dia. 
Sugere-se a prática por ao menos 21 dias. Isso ajuda o cérebro a aprender a escanear aspectos positivos da vida, 
que normalmente passariam despercebidos. Por ser tão simples, há pessoas que não acreditam, mas certamente 
acreditariam caso sugeríssemos um remédio que fizesse o mesmo efeito. 

Disponível em: <https://vidasimples.co/transformar/felicidade-da-lucro/>.  
 

4) Entre os aspectos que o autor dissocia da verdadeira felicidade, está a/o 
 

a) gratidão. 
b) bem-estar. 
c) euforia. 
d) equilíbrio. 
e) engajamento. 

 
5) Está em desacordo com o texto 2 a ideia de que a felicidade pode ser 

 
a) comprada. 
b) estudada. 
c) alcancada. 
d) aprendida. 
e) ensinada. 

 
6) Tendo em vista as ideias defendidas no texto 2 , é CORRETO afirmar que 

 
a) ninguém acreditaria em um remédio para a felicidade. 
b) todas as pessoas acham que o sucesso traz felicidade. 
c) não é possível se sentir feliz no ambiente de trabalho. 
d) as emoções positivas são simulacros para a felicidade. 
e) há pessoas que tendem a desconfiar das soluções simples. 

 
7) Quanto à tipologia, é CORRETO afirmar que o texto 2 é, predominantemente, 

 
a) narrativo. 
b) descritivo. 
c) informativo. 
d) dissertativo. 
e) prescritivo. 

 

 

 
 

8) Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao conto “Fazendo a Barba”, de Luiz Vilela:  
 

a) Utilizando uma linguagem bastante acessível, o texto mescla momentos de narração, que é feita em 3ª 
pessoa, com momentos de diálogos diretos, que dão maior realidade ao conto. 
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b) No conto, o autor teve a preocupação de retratar o ser humano em confronto com a realidade vivida e seus 
conceitos. 

c) Em um 1° momento, os personagens tratam a morte como um assunto sério e complexo, e num 2° 
momento a morte não passa de um acontecimento, que não interfere em nada a ida ao boteco. 

d) No conto, depois de tanto questionar a morte, nada impediu que o barbeiro convidasse seu assistente para 
um boteco, para beber uma pinga, ele aceita, e os dois entram no boteco. 

e)  Ao final do conto, o narrador destaca que a morte apresenta a vida, feita de aparências, que mantém 
tradições, demonstrando a grande hipocrisia que predomina durante as reuniões familiares. 

 
9) A respeito do eu-lírico do poema “O canto do guerreiro”, de Gonçalves Dias assinale a 

alternativa CORRETA:  
 

a) O eu-lírico do poema, homem branco, esforça-se em compreender o universo indígena, ressaltando seus 
hábitos de guerra. 

b) O eu-lírico do poema, homem indígena, é constituído por Gonçalves Dias de maneira fidedigna à realidade 
do índio, sem influência da cultura europeia. 

c) O eu-lírico do poema, homem indígena, é constituído por Gonçalves Dias à semelhança da imagem do 
cavaleiro medieval europeu, caracterizado por honra, fé e valentia. 

d) O eu-lírico do poema, homem branco, compreende o universo indígena à semelhança da imagem do 
cavaleiro medieval europeu, caracterizado por honra, fé e valentia. 

e) O eu-lírico do poema, homem branco, sente-se aflitivo pelo tormento em sua consciência. 
 

10) Leia o poema de Olavo Bilac, “Remorso”, e responda à questão a seguir: 
 

Às vezes uma dor me desespera... 
Nestas ânsias e dúvidas em que ando, 
Cismo e padeço, neste outono, quando 

Calculo o que perdi na primavera. 
 

Versos e amores sufoquei calando, 
Sem os gozar numa explosão sincera... 

Ah! Mais cem vidas! Com que ardor quisera 
Mais viver, mais penar e amar cantando! 

 
            Sinto o que desperdicei na juventude; 

Choro neste começo de velhice, 
Mártir da hipocrisia ou da virtude. 
Os beijos que não tive por tolice, 

Por timidez o que sofrer não pude, 
E por pudor os versos que não disse! 

 
  No poema, o eu-lírico:  

  
a) Revela a frustração de não ter vivido plenamente a sua mocidade.  
b) Sente-se infeliz por ter chegado à velhice.  
c) Considera-se mártir da hipocrisia, por ter revelado sentimentos não verdadeiros.  
d) Mostra-se fracassado por não ter amado ninguém.  
e) Lamenta não ter sido um poeta, por lhe faltar inspiração. 

 
11) O romance “Coração, cabeça e estômago” é uma obra atípica na produção ficcional de Camilo Castelo 

Branco. Em relação a essa obra, assinale a alternativa em que todas as características listadas são 
corretas.  

 
a) Inclusão da edição do livro como parte do jogo narrativo; sátira da poesia e das motivações espirituais; 

caracterização do herói como alguém incapaz de amar.  
b) Paródia da vida romântica e natural; espiritualização das necessidades do corpo; transformação do herói 

ao longo da narrativa.  
c) Descrição da formação do indivíduo; caricatura dos valores e sentimentos românticos; impossibilidade de 

adaptação do herói à vida social.  
d) Caricatura das questões relacionadas ao espírito e à posição social; elogio irônico das motivações 

fisiológicas; ridicularização do herói. 
e) O narrador onisciente intruso e o protagonista da intriga experimentam teorias da narratividade no próprio 

centro da narrativa, o que confere ao romance um exercício denso de escrita experimental teórico-histórica. 
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PROVA DE INGLÊS 

 
 

 
 
 

 
THE PERILS OF POLYGAMY 

 
Men in South Sudan typically marry as often as their wealth—often measured in cattle—will allow. Perhaps 

40% of marriages are polygamous. “In [our] culture, the more family you have, the more people respect you,” says 
William, a young IT specialist in search of his second wife (his name, like some others in this article, has been 
changed). Having studied in America and come back to his home village, he finds that he is wealthy by local 
standards. So why be content with just one bride? 

Few South Sudanese see the connection between these matrimonial customs and the country’s horrific civil 
war. If you ask them the reason for the violence, locals will blame tribalism, greedy politicians, weak institutions and 
perhaps the oil wealth which gives warlords something to fight over. All true, but not the whole story. 

Wherever it is widely practiced, polygamy destabilizes society, largely because it is a form of inequality which 
creates an urgent distress in the hearts, and loins, of young men. If a rich man has a Lamborghini, that does not mean 
that a poor man has to walk, for the supply of cars is not fixed. By contrast, every time a rich man takes an extra wife, 
another poor man must remain single. If the richest and most powerful 10% of men have, say, four wives each, 
the bottom 30% of men cannot marry. Young men will take desperate measures to avoid this state. 

This is one of the reasons why the Arab Spring erupted, why the jihadists of Boko Haram and Islamic State 
were able to conquer swathes of Nigeria, Iraq and Syria, and why the polygamous parts of Indonesia and Haiti are so 
turbulent. Polygamous societies are bloodier, more likely to invade their neighbors and more prone to collapse than 
others are. The taking of multiple wives is a feature of life in all of the 20 most unstable countries on the Fragile 
States Index compiled by the Fund for Peace, an NGO. Because polygamy is illegal in most rich countries, many 
Westerners underestimate how common it is. More than a third of women in West Africa are married to a man who 
has more than one wife. Plural marriages are plentiful in the Arab world, and fairly common in South-East Asia and a 
few parts of the Caribbean. The cultures involved are usually patrilineal: ie, the family is defined by the male 
bloodline. And they are patrilocal: wives join the husband’s family and leave their own behind. Marriages are often 
sealed by the payment of a brideprice from the groom’s family to the bride’s. This is supposed to compensate the 
bride’s family for the cost of raising her. 

Brideprice societies where wealth is unevenly distributed lend themselves to polygamy—which in turn 
inflates the price of brides. By increasing the brideprice, polygamy tends to raise the age at which young men get 
married; it takes a long time to save enough money. At the same time, it lowers the age at which women get married. 
All but the wealthiest families need to “sell” their daughters before they can afford to “buy” wives for their sons; they 
also want the wives they shell out for to be young and fertile. In South Sudan a girl is called an old lady at age 20 
because she cannot bear many children after that,” a local man said. A tribal elder spelled out the maths of the 
situation. “When you have 10 daughters, each one will give you 30 cows, and they are all for [the father]. So then you 
have 300 cows.” If a patriarch sells his daughters at 15 and does not let his sons marry until they are 30, he has15 
years to enjoy the returns on the assets he gained from brideprice. That’s a lot of milk. 

Adapted from The Economist, December 23, 2017. 
 
12) With respect to William, the information in paragraph 1 most supports which of the following? 

 
a) As a relatively wealthy South Sudanese, he was able to pay for his IT studies in the United States. 
b) He has acquired enough cattle to take more than one wife. 
c) His main reason for engaging in polygamy is to improve his status in his home village. 
d) He returned to South Sudan because polygamy is prohibited in the United States. 
e) He is one of South Sudan’s relatively wealthy men who do not intend to stop with only one wife. 

 
13) Which of the following is most supported by the information in the article? 

 
a) Even in a rich country, widespread polygamy is a destabilizing factor. 
b) In countries where polygamy is widely practiced, young women rarely want to marry poor young men. 
c) Emotional inequality causes more conflict and violence than does economic inequality. 
d) In any country, young men deprived of access to women cause most of the violence. 
e) Inequality resulting from polygamy is harder to rectify than any other form of inequality. 

 
 

RUM IN VENEZUELA 
 

Some wondered if the bosses of Venezuela’s oldest rum company had been sampling [provando] too much 
of their product. In January, with Venezuela in one of the deepest recessions in modern world history, Ron Santa 
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PROVA DE ESPANHOL 

Teresa launched the country’s first public share issue [oferta de ações ao público] in more than a decade. The new 
equity [ações, participação financeira] was priced in bolívares, the world’s worst performing currency. Others 
speculated 
that the rum-maker, which daringly notes on its website that its distillery in the Aragua valley near Caracas has 
survived “wars, revolutions, invasions, even dictators”, had decided that change was taking place. 

Evidence of the second interpretation is that the latest dictator, Nicolás Maduro, has recently become a 
capitalist, sort of. The disciple of Hugo Chávez (whose "21st-century socialism" set Venezuela on its road to ruin) has 
quietly lifted price controls and restrictions on dollar transactions. He now says firms can issue shares in hard 
currencies [moedas estáveis, de confiança]. He is thought to be contemplating a sale to foreign investors of a stake 
[participação financeira] in PDVSA, the decrepit state oil company. 

Ron Santa Teresa’s president, Alberto Vollmer, a fifth-generation rum-maker, says the company, whose 
shares were already listed, needs the money to buy barrels and build warehouses. It signed an 
international-distribution deal with Bacardi in 2016. Mr. Maduro’s tentative pro-market turn is “a happy coincidence”, 
he says. The sale of 1 million shares, which raised the equivalent of $300,000, was a fillip [estímulo] for the 
near-dormant stock market, which lists just 31 companies. Demand exceeded supply. 

The investors are not as daft [tolos, malucos] as you might think. Although denominated in bolívares, share 
prices tend to keep pace with inflation. This has dropped, from an annual rate of more than 2 million% early in 2019 to 
a mere 9,500% for the year. That is partly because the government has increased the amount of reserves that banks 
must hold. 

But this has caused a shortage of bolívares. The total amount of bank loans is the equivalent of $225 million, 
less than 0.5% of GDP [PIB]. Sanctions imposed by the United States and EU have made lending harder. The share 
issue raised more money in a day than the large banks could lend to Mr Vollmer’s firm. 

No one expects a dramatic recovery of the economy, which has shrunk by two-thirds since Mr Maduro took 
over from Chávez in 2013. But Mr Vollmer welcomes the shift towards pragmatism. ”That is what happens when you 
run out of money to fund ideas that didn’t work.” 

Adapted from The Economist, February 8th 2020. 
 
14) The article’s first sentence – “Some wondered if the bosses of Venezuela’s oldest rum company had 

be: 
 

a) severely criticize an obviously disastrous business decision. 
b) highlight in an amusing way the historical popularity of Ron Santa Teresa rum in Venezuela. 
c) present in an ironic way one negative opinion of a traditional company’s apparently unusual financial 

decision. 
d) point sarcastically at some of the reasons for Venezuela’s disastrous economy. 
e) emphasize how various companies in Venezuela are finding innovative ways to survive in a bad economy. 

 
15) With respect to Venezuela’s economy, the information in the article most supports which of the 

following? 
 

a) It is undeniable that Nicolás Maduro’s economic policies are worse than those of Hugo Chávez. 
b) Because Venezuela’s economy had collapsed, Ron Santa Teresa could save itself only by building up its 

production and storage capacity in order to export. 
c) Alberto Vollmer had no way of knowing that Nicolás Maduro was going to loosen government controls on 

Venezuela’s market. 
d) It is probably unfair to say that Venezuela’s economic problems resulted exclusively from Nicolás Maduro’s 

policies. 
e) After the success of its first public share issue, Ron Santa Teresa is now planning to sell more of its shares to 

the public. 
 

 

 

 
Medioambiente, reciclaje: actitudes, políticas y empresas correctas 

 
Todos estamos de acuerdo en cambiar unos hábitos y unas costumbres adquiridas con el desarrollo 

despreocupado por el medioambiente. No hay políticos que digan estar en contra del medioambiente aunque 
después las actuaciones de algunos así lo demuestren. 

No hay empresas que hagan publicidad de sus destrozos en la naturaleza, pero hay muchas que no aplican 
medidas correctoras por no hacer inversiones, a menudo ínfimas, en relación con la mejora ambiental que 
supondrían.  

Hay leyes de mercado derivadas de políticas de mercado que no se entienden. 



 

Vestibular de Medicina 2021-1  - 06/12/20 - Pág 9 

 

 ¿Por qué el papel reciclado es más caro que el que proviene de pasta de papel nueva proveniente de talas 
a menudo ilegales?  

¿Por qué el plástico reciclado tiene el mismo precio que el plástico nuevo proveniente del petróleo?  
¿Por qué hay más trabas burocráticas por instalar placas solares que por instalar un depósito de gasoil?  
¿Por qué productos contaminantes tienen el mismo tipo de IVA que otros que no lo son?  
Podemos estar seguros de que los cambios llegan, lo que hace falta saber es si los gobernantes y los 

empresarios actuales tendrán el valor y la determinación de aplicar medidas para favorecer este cambio o tendrá 
que ser la siguiente generación la que lo tenga que hacer de forma traumática porque no habrá más remedio. No nos 
olvidemos que se están haciendo daños irreparables en el planeta, o al menos irreparables para la escala humana. 
 

Empresas ambientalmente correctas 
 

Aunque algunos empiezan ahora a darse cuenta, hace años que la sociedad quiere ir en otra dirección 
diferente a la actual. Las PYMES que no evolucionen hacia la mejora ambiental se verán obsoletas tal y como 
por ejemplo vemos ahora a las empresas que no disponen de página web. No se dan cuenta que las preferencias de 
los consumidores cada vez se decantan más por las empresas socialmente y ambientalmente responsables.  

Hace falta observar el ejemplo de las grandes empresas energéticas que invierten en energías renovables 
para mejorar su imagen y seguir controlando su sector de negocio "la energía". Asimismo hace falta que todas las 
empresas apliquen medidas correctoras cada una en su sector, es decir, mejorar para sobrevivir.  

 
Políticas ambientalmente correctas 

 
Rebajando el impuesto de sociedades para las empresas que reúnan unos criterios ambientales 

previamente establecidos conseguimos que estas empresas inviertan más recursos en el desarrollo de nuevos y 
mejores productos. Un ejemplo claro lo tenemos en las energías renovables que cada vez tienen que ser más 
eficientes y económicas para estimular su uso masivo. 

Reduciendo el IVA a los productos que tengan una clara utilidad social o medioambiental, también con unos 
criterios previamente establecidos, conseguimos que los usuarios de estos productos los tengan más a su alcance. 
Hay empresas, como compostadores.com, donde se han realizado peticiones para que los clientes no tengan que 
pagar un 16% de IVA por reciclar los restos vegetales en su casa, puesto que el beneficio económico y ambiental 
para la sociedad es más que evidente. Aplicando medidas correctoras en los pliegos de condiciones de los contratos 
de la administración pública con las empresas, ya damos un paso de gigante por ejemplificar hacia dónde debemos 
ir. Un ejemplo reciente es la exigencia del certificado FSC para la madera que compran algunos ayuntamientos, la 
compra verde para los materiales de oficina o las ordenanzas solares “La revolución tecnológica está ligada a la 
revolución ambiental, en la que nadie puede quedarse fuera. Todos dependemos.” 

Texto adaptado de: http://waste.ideal.es 
 
12) De acuerdo con el texto se puede concluir que el IVA es: 
 

a) Un índice de contaminación ambiental. 
b) Una tasa que se debe pagar por no ofrecer productos ecológicos. 
c) Una multa que se pone a empresas contaminadoras. 
d) Una tasa que se paga al Estado por la compra de productos. 
e) Un rótulo identificador del grado de sustentabilidad de un producto. 

 
13) Cuál es la intencionalidad en las preguntas del narrador? 

 
a) Defender el avance tecnológico en las empresas con responsabilidad social y ambiental. 
b) Compartir con el lector lo absurdo de las políticas de mercado en el área medioambiental. 
c) Comprender las políticas del mercado en temas medioambientales. 
d) Despertar interés al lector por las acciones con responsabilidad ambiental. 
e) Cuestionar el accionar de las empresas productoras de materias primas. 

 
Por el arte 

 
Si en una subasta de Shotheby´s un asesino se enamora de un Matisse, lo puja y lo 

paga debidamente, eso solo demuestra que es un asesino muy refinado 
 

El arte contemporáneo lo aguanta todo, salvo el que un patán que no lo ama ni lo entiende, lo utilice para 
blanquear o refugiar el dinero sucio de la droga o del expolio a mansalva del erario público. Una colección de pintura 
sirve en muchos casos para dorar la biografía de un nuevo rico e incluso permite especular con su valor de cambio, 
como viene sucediendo desde los tempos del Antiguo Egipto. Pero el arte sufre una agresión mortal cuando un 
contratista cateto, un político ladrón o un mafioso pelanas almacena en una guarida secreta cuadros de pintores de 
renombre solo porque un compinche más enterado les ha dicho que valen una fortuna. Si en una subasta de 
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PROVA DE MATEMÁTICA 

Shotheby´s un asesino se enamora de un Matisse, lo puja y lo paga debidamente, eso solo demuestra que es un 
asesino muy refinado. Si un ladrón se lleva de un museo una pequeña tabla de Mantegna bajo el gabán impulsado 
por una pasión irremediable de poseerla, adorarla y la encierra en un armario, se considera un caso de locura 
amorosa que suele engendrar a veces el coleccionismo. Puede un demente, llevado por la diabólica neurosis que a 
menudo provoca la belleza, romperle con un martillo la nariz a la Piedad de Miguel Angel sin que por eso la estética 
se destruya. A lo largo de la historia el arte ha servido para perpetuar la memoria de muchos tiranos; se ha visto 
involucrado en innumerables crímenes y a su alrededor se han derramado caudales sangre. A Cesar Borgia le 
diseñaba los cañones y los puñales Leonardo da Vinci; en la Florencia renacentista la crueldad de los príncipes o la 
lascivia de los papas no impedía su fervor por la belleza. El arte contemporáneo también lo aguanta todo, la vanidad 
del burgués, el esnobismo del diletante, la codicia del especulador, cualquier pompa de jabón, todo salvo que lo 
manosee un zafo con las uñas sucias. 

MANUEL VICENT. htp://elpais.com/elpais/2016/02/27/opinion/1456590529_687639.html 
 

14) Al defender su punto de vista el autor menciona el Antiguo Egipto. Lo hace para: 
 

a) explicar el origen de algunas obras; 
b) demostrar el éxito de las telas modernas; 
c) especular sobre el sueño de los nuevos ricos; 
d) expresar que la obra aún significa refinamiento; 
e) enfatizar la duración del uso que se hace de las obras. 

 
15) De acuerdo con Vicent el arte sólo NO tolera un: 

 
a) zafo;  b) tirano;  c) burgués;  d) príncipe;  e) delitante. 

 
 

 

 

 
16) As medidas das arestas de um paralelepípedo reto, em metros, são as raízes da equação 

3 2x 5x 8x t 0,     onde t  é um número real. A medida da diagonal deste paralelepípedo é: 

 

a) 3 m.       b) 6 m.      c) 8 m.      d) 5 m.    e) 7 m.   

  

17) A figura abaixo representa parte do gráfico de uma função polinomial f,  em que se visualizam todos os 

zeros da função. 
 

 
 

O gráfico pode ser da função definida por  
 

a) 3f(x) x 4x.      

b) 3f(x) x x.      

c) 3f(x) x 4x.       

d) 3f(x) x x.       

e) 2f(x) x 4.      

18)  Temos uma sequência formada por 2015 números reais, onde o primeiro é o número 11. Se x é um 
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número nesta sequência, o seguinte é dado por 
x 1

.
x 1




 Nessas condições, a soma dos dois últimos 

números da sequência é: 
 

a) 
11

.
33

     b) 
6

.
5

  c) 
49

.
66

  d) 
31

.
33

        e) Nenhuma alternativa anterior esta correta    

 
19) Um paralelepípedo reto-retângulo foi dividido em dois prismas por um plano que contém as diagonais 

de duas faces opostas, como indica a figura. 
 

 
 

Comparando-se o total de tinta necessária para pintar as faces externas do paralelepípedo antes da 
divisão com o total necessário para pintar as faces externas dos dois prismas obtidos após a divisão, 
houve um aumento aproximado de:  
 

a) 42%.      b) 36%.      c) 32%.      d) 26%.      e) 28%.     

  

20) No plano, as circunferências 1C  e 2C ,  cuja medida dos raios são respectivamente 4 cm  e 1cm  

tangenciam-se exteriormente e são tangentes a uma reta r  em pontos distintos. Uma terceira 

circunferência 3C ,  exterior a 1C  e a 2C ,  cuja medida do raio é menor do que 1cm  tangencia a reta r  e 

as circunferências 1C  e 2C .  Nestas condições a medida do raio da circunferência 3C  é: 

 

a) 
1

cm.
2

             b) 
4

cm.
9

        c) 
1

cm.
3

     d) 
5

cm.
3

         e) Nenhuma alternativa anterior esta correta  

 

21) Dadas as funções reais de variável real f  e g,  definidas por 3f(x) x  e 3g(x) x,  o intervalo, tal que 

f(x) g(x),  é: 

 

a) (0; ).     

b) ( ; 1) (0;1).       

c) ( 1;1).     

d) ( ; 1) (1; ).        

e) ( 1; 0) (1; ).       

  

22) A curva do gráfico abaixo representa a função 4y log x  

 

 
 

A área do retângulo ABCD  é  

 

a) 12.   b) 6.        c) 3.      d) 4
3

6log .
2

     e) 4log 6.     
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PROVA DE FÍSICA 
  

 
 

23) Para fazer seu chimarrão, uma pessoa esquenta 1 litro de água à temperatura inicial de 25 C  utilizando 

um aquecedor elétrico. A água alcança a temperatura ideal de 85 C  após 6  minutos. 

Qual é a potência desse aquecedor, em Watts? Despreze perdas de calor ao ambiente. 

Dados: Densidade da água: 1,0 g mL e Calor específico da água: 1,0 cal g C 4,2 J g C     

 

a) 167     b) 252      c) 992      d) 4.200   e) 700     

    

24) De acordo com a figura, os valores das correntes elétricas 1i ,  2i  e 3i  são, respectivamente, iguais a: 

 

 
 

a) 2,0 A,  3,0 A,  5,0 A     

b) 2,0 A,  3,0 A,  5,0 A     

c) 3,0 A,  2,0 A,  5,0 A     

d) 5,0 A,  3,0 A,  8,0 A     

e) 2,0 A,  3,0 A,  5,0 A     

  

25) Como mostra a figura abaixo, dois corpos de massa m e volume V  estão em equilíbrio estático. Admita 
que μ  é a massa específica do líquido, que não existe atrito entre o corpo e o plano inclinado e que as 

extremidades dos fios estão ligadas a polias, sendo que duas delas são solidárias, com raios menor e 

maior r  e R,  respectivamente. 

 
A razão R r  para que o sistema esteja em equilíbrio é:  

 

a) 
m sen ( )

m V

α β

μ




    

b) 
m cos ( )

m V

α β

μ




    

c) 

1
sen ( ) V

1
cos ( ) m

α μ

β


 
 

 
    

d) 

1
cos ( ) V

1
sen ( ) m

α μ

β


 
 

 
    

e) 
V

cos ( ) 1
m

μ
α β
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26) Um bloco está sendo sustentado pelos fios 1 e 2,  como mostrado na figura. Os fios fazem um ângulo 

reto entre si. Sendo 1T  e 2T  os módulos das tensões nos fios 1 e 2,  respectivamente, qual é o valor da 

razão 1 2T T ?  

 
 

a) 5 12      b) 5 13    c) 12 13   d) 12 5     e) 13 5     

  
 

27) Um objeto é colocado a 4,0 cm  à esquerda de uma lente convergente de distância focal de 2,0 cm.  Um 

espelho convexo de raio de curvatura de 4,0 cm  está 10,0 cm  à direita da lente convergente, como 

mostra a figura abaixo. 

 
Assinale a alternativa que corresponde à posição da imagem final, com relação ao vértice V  do 
espelho. 
  

a) 1,5 cm       b) 1,5 cm      c) 1,3 cm      d) 1,3 cm      e) 3,0 cm     

  
28) É consenso na comunidade científica que o efeito estufa em demasia, causado pela emissão excessiva 

de 2CO  no ambiente, pode contribuir para o aquecimento global. Em Setembro de 2017 o furacão Irma 

devastou várias regiões no hemisfério norte do planeta Terra mantendo por tempo considerável ventos 

acima de 200 km h.  Se acredita, baseado em evidências e dados cada vez mais numerosos, que o 

aquecimento global também possa corroborar com a frequência e intensidade desses fenômenos 
naturais, já que estes, ocorrem devido ao aquecimento das águas do oceano. Isso acaba reforçando a 
necessidade do controle da quantidade de emissão de gases poluentes. 

 
Sobre as teorias vigentes na física sobre Calorimetria e Termodinâmica analise as proposições a seguir. 

 

I. Para cada grama de gelo a uma temperatura de 273 K  são necessárias aproximadamente 80  

calorias, para transformá-lo em água a 0 C.  

II. A primeira Lei da Termodinâmica afirma que a energia do universo não se conserva, já que para 
o bom funcionamento de uma máquina térmica, uma parte deve ser dissipada. 

III. A temperatura alta das águas dos oceanos permite que ventos quentes desçam e frios subam 
como ocorre nas correntes de convecção devido à diferença de densidades, permitindo a 
formação de furacões. 

IV. Se uma mini máquina térmica de laboratório trabalha a temperatura na fonte quente de 473 K  e 

sua fonte fria está a 60 C,  o rendimento dessa máquina, sabendo-se que foi projetada para 

trabalhar pelo ciclo de Carnot, é de aproximadamente 29%.  

 
Marque a alternativa que apresenta as CORRETAS:  

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

29) Uma amostra de n mols de gás ideal sofre as transformações AB  (isovolumétrica), BC  (isobárica) e 

CD  (isotérmica) conforme representação no diagrama pressão (p)    volume (V),  mostrado a seguir. 

 

 
 

Sabendo-se que a temperatura do gás no estado A  é 27 C,  pode-se afirmar que a temperatura dele, em 

C,  no estado D  é:  

a) 108       b) 327      c) 628      d) 927      e) 998 

  

 
 

 

30) As afirmativas a seguir indicam características referentes às substâncias I, II, III e IV ao serem testadas 

em relação à propriedade de condutividade elétrica. Considere 25 C,  1atm.  

 
I - Na fase sólida, não conduz corrente elétrica, mas, ao se dissolver em água deionizada, conduz a 

corrente elétrica. 
II - Líquido que mesmo ao se dissolver em água deionizada não conduz a corrente elétrica. 
III - Na fase sólida, conduz corrente elétrica. Não se dissolve em água. 
IV - Na fase sólida, não conduz corrente elétrica, e, ao se dissolver em água deionizada, também 

não conduz a corrente elétrica. 
 

Considerando as substâncias etanol, cloreto de sódio, zinco metálico e sacarose, marque a opção que 
indica a correlação correta entre substância e característica.  

 
a) I - etanol; II - cloreto de sódio; III - sacarose; IV - zinco metálico    
b) I - cloreto de sódio; II - sacarose; III - zinco metálico; IV - etanol    
c) I - zinco metálico; II - etanol; III - cloreto de sódio; IV - sacarose    
d) I - sacarose; II - etanol; III - zinco metálico; IV - cloreto de sódio    
e) I - cloreto de sódio; II - etanol; III - zinco metálico; IV - sacarose    

  
31) Abaixo estão representadas as fórmulas estruturais de quatro compostos orgânicos. 
 

 
 

 
 

A respeito desses compostos orgânicos, é correto afirmar que:  
 

a) todos possuem cadeia carbônica aberta e homogênea.    
b) a reação entre A e B, em meio ácido, forma o éster butanoato de isobutila.    
c) B e D são isômeros de posição.    
d) o composto C possui caráter básico e é uma amina alifática secundária.    
e) sob as mesmas condições de temperatura e pressão, o composto D é o mais volátil.    
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32) O consumo cada vez maior de combustíveis fósseis tem levado a um aumento considerável da 
concentração de dióxido de carbono na atmosfera, o que acarreta diversos problemas, dentre eles o 
efeito estufa. Com relação à molécula de dióxido de carbono, é correto afirmar que: 

  
a) é apolar e apresenta ligações covalentes apolares.    
b) é polar e apresenta ligações covalentes polares.    
c) os dois átomos de oxigênio estão ligados entre si por meio de uma ligação covalente apolar.    
d) é apolar e apresenta ligações covalentes polares.    
e) apresenta quatro ligações covalentes apolares.    

  
33) Considerando-se o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência (do inglês, 

VSEPR), as moléculas que apresentam geometria linear, trigonal plana, piramidal e tetraédrica são, 
respectivamente,  

 
a) SO2, PF3, NH3 e CH4    
b) BeH2, BF3, PF3 e SiH4    
c) SO2, BF3, PF3 e CH4    

d) CO2, PF3, NH3 e 4CCl     

e) BeH2, BF3, NH3 e SF4    
  
34) Na neutralização de 30 mL de uma solução de soda cáustica (hidróxido de sódio comercial), foram 

gastos 20 mL de uma solução 0,5 mol/L de ácido sulfúrico, até a mudança de coloração de um indicador 
ácido-base adequado para a faixa de pH do ponto de viragem desse processo. Desse modo, é correto 
afirmar que as concentrações molares da amostra de soda cáustica e do sal formado nessa reação de 
neutralização são, respectivamente,  

 
a) 0,01 mol/L e 0,20 mol/L.    
b) 0,01 mol/L e 0,02 mol/L.    
c) 0,02 mol/L e 0,02 mol/L.    
d) 0,66 mol/L e 0,20 mol/L.    
e) 0,66 mol/L e 0,02 mol/L.    

  

35) A pressão de vapor da água pura é de 23,8 torr  a 25 C . São dissolvidos 10,0 g  de cloreto de sódio em 

100,0 g  de água pura a 25 C.  Assinale a opção que indica o valor do abaixamento da pressão de vapor 

da solução, em torr.  

  
a) 22,4  b) 11,2    c) 1,4   d) 5,6   e) 2,8     

 
36) Pesquisadores estão testando tratamentos para a calvície, cultivando cabelo em uma placa de Petri. 

Duas moléculas distintas parecem promissoras para possíveis tratamentos para a perda capilar: um 
peptídeo de levedura e um antioxidante chamado isoflavona. Com relação a esse tratamento, assinale a 
opção correta.   

 
a) Os peptídeos são biomoléculas formadas pela ligação de dois ou mais aminoácidos através de ligações 

peptídicas estabelecidas entre um grupo amina de um aminoácido, e um grupo carboxilo do outro 
aminoácido.     

b) Um antioxidante é uma molécula capaz de inibir a oxidação de outras moléculas. As reações de oxidação 
evitam a formação de radicais livres.     

c) Uma placa de Petri é um recipiente retangular, achatado, de vidro ou plástico, que os profissionais de 
laboratório utilizam para desenvolver meios de cultura bacteriológicos e para reações em escala reduzida.     

d) Os peptídeos são resultantes do processamento de aminoácidos e podem possuir na sua constituição duas 
ou mais proteínas.     

e) Nenhuma alternativa anterior esta correta. 
 

 
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 BIOLOGIA 

 

 

37) O gato doméstico (Felis domesticus) tem 36 pares de cromossomos em suas células somáticas. 
Sabendo disso, o número de cromossomos nos espermatozoides maduros do gato, o número de 
cromátides-irmãs existentes em uma célula que está entrando na primeira divisão meiótica e o número 
de cromátides-irmãs que está entrando na segunda divisão meiótica é, respectivamente:  

 

a) 18, 72 e 36    
b) 72, 144 e 144    
c) 18, 36 e 72    
d) 36, 72 e 72    
e) 36, 144 e 72    

  
38) O termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1866, na obra "Morfologia Geral do Organismo", pelo 

biólogo alemão Ernst Haeckel. Pode-se conceituar ecologia como a ciência que estuda a interação dos 
seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. Em relação ao tema, correlacione as colunas a 
seguir. 

 

1. Ecossistema  2. Biocenose  3. Ecese  4. Sere   5. Biótopo 
 

(     ) Área física na qual determinada comunidade vive. 
(    ) Unidade natural constituída de fatores abióticos e fatores bióticos que interagem ou se relacionam entre si, 

formando um sistema estável. 
(     ) Conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período. 
(     ) Em uma sucessão ecológica, representa a comunidade pioneira. 
(    ) Etapa intermediária em que se encontra o ecossistema durante uma sucessão ecológica, não sendo mais 

pioneira e nem totalmente equilibrada, como acontece na comunidade clímax. 
 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  
 

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

  
39) Recentemente, uma nova espécie de caramujo aquático foi descrita para a América do Norte. Os 

pesquisadores estavam estudando o que acreditavam se tratar de duas populações de uma espécie 
bem conhecida, quando observaram que os indivíduos da população ‘A’ apresentavam características 
morfológicas diferentes daquelas observadas nos indivíduos da população ‘B’. Para confirmar que a 
população ‘A’ representava uma nova espécie, os pesquisadores analisaram e compararam o DNA dos 
indivíduos provenientes das duas populações e provaram, através de experimentos de laboratório, que 
esses indivíduos não são capazes de se acasalar. As diferenças observadas no DNA e o fato de os 
indivíduos das duas populações não terem acasalado e, portanto, não gerarem descendentes férteis 
foram interpretados pelos cientistas como provas de que essas duas populações correspondem a duas 
espécies diferentes. 

 

I. O mecanismo de isolamento reprodutivo entre as populações de caramujos poderia ser do tipo 
pré-zigótico, já que os indivíduos não foram capazes de se acasalar. 

II. Duas populações que se encontram em alopatria podem se tornar espécies diferentes ao longo 
do tempo devido à manutenção do fluxo gênico. 

III. Através de mutações no DNA e ausência de fluxo gênico, alelos diferentes vão sendo fixados 
nas duas populações levando à formação de duas espécies diferentes. 

IV. O isolamento geográfico pode resultar em mudanças no fenótipo, que tornam os indivíduos 
incompatíveis para a reprodução. 

V. O isolamento reprodutivo pode ocorrer em consequência do isolamento geográfico e ausência de 
fluxo gênico entre populações alopátricas. 

 

Assinale a opção com as afirmativas CORRETAS: 
  
a) somente I, II, V.    
b) somente I, II, III, IV.    
c) somente I, III, IV, V.    
d) somente III, IV, V.    
e) I, II, III, IV e V.    
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40) No século XVII, Marcello Malpighi iniciou uma série de estudos microscópicos com diferentes tecidos 

animais, porém, o termo histologia só foi utilizado pela primeira vez em 1819 por Mayer. Histologia é o 
estudo dos tecidos biológicos e dos tecidos plasmáticos de animais e plantas, sua formação, estrutura 
e função. Em relação aos tecidos animais, correlacione as colunas a seguir e assinale a alternativa com 
a sequência correta. 

 
1. Tecido Epitelial 
2. Tecido Conjuntivo 
3. Tecido Muscular 
4. Tecido Nervoso 
5. Tecido Hematopoiético 

 
(     ) Formado por células de origem ectodérmica altamente especializadas, muito vascularizado e com pouca 

matriz extracelular. 
(    ) Possui células perfeitamente justapostas, com pouquíssimo espaço intercelular e, por isso, não é 

vascularizado, nutrindo-se por difusão a partir dos capilares existentes em outro tecido adjacente a ele. 
(    ) Formado por células de origem mesodérmica, que durante a diferenciação celular tornam-se longas e 

acumulam em seu citoplasma um grande número de fibrilas e de íons Ca  e Mg ,  fundamentais à 

fisiologia desse tecido. 
(     ) Possui origem mesodérmica, especialmente do mesênquima, e é constituído por diversos tipos celulares, 

fibras e substância fundamental. Sua principal função é fornecer sustentação e preencher espaços entre os 
tecidos, além de nutrí-los. 

(     ) Também denominado tecido reticular, formado por fibras e células indiferenciadas pluripotentes.  
 

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

 
41) Analise as afirmativas. 
 

I. O tecido de revestimento dos rins é constituído por células cúbicas simples. 
II. Os alvéolos pulmonares apresentam um epitélio pseudoestratificado pavimentoso. 
III. O epitélio estratificado pavimentoso ocorre revestindo a cavidade nasal, a traqueia e os 

brônquios. 
IV. O tipo de epitélio da epiderme é o estratificado pavimentoso. 
V. O epitélio estratificado de transição ocorre revestindo a bexiga urinária. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas:  
 
a) I, II e III.    
b) I, II e IV.    
c) I, IV e V.    
d) II, III e V. 
e) III, IV e V.    

  
42) Os ácidos nucleicos são assim denominados devido ao seu caráter ácido e em razão de terem sido 

originalmente descobertos no núcleo das células. Sobre essas moléculas, podemos afirmar 
corretamente que: 

 
a) as duas cadeias polinucleotídicas de DNA se orientam de forma antiparalela e mantêm-se unidas por 

ligações fosfodiéster.     
b) uma das diferenças entre os dois tipos de ácidos nucleicos é a sua localização dentro das células, o DNA 

somente no núcleo e o RNA somente no citoplasma.     
c) na cadeia polinucleotídica de RNA, os nucleotídeos se ligam uns aos outros por meio de ligações de 

hidrogênio.     
d) na composição dos nucleotídeos dessas moléculas, são encontradas uma hexose, um fosfato e uma base 

nitrogenada.     
e) se no DNA de uma célula forem encontrados 18%  de nucleotídeos com a base nitrogenada timina (T),  

serão encontrados, também, 32%  de nucleotídeos com a base nitrogenada citosina (C).     
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

43) Muitas doenças humanas são causadas por vírus, bactérias ou protozoários. Sua transmissão pode ser 
intermediada por outros organismos, tais como insetos. Assinale a alternativa que contém apenas 
informações corretas sobre os agentes etiológicos e as formas de transmissão de algumas doenças.  

 
a) Varíola, poliomielite, AIDS e gripe são doenças causadas por vírus.    
b) O vírus HIV, causador da AIDS, pode ser transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.    
c) O mosquito Aedes aegypti é o agente etiológico de doenças como febre amarela e dengue.    
d) Tanto a tuberculose quanto a gripe são causadas por vírus.    
e) Ebola e Doença de Chagas são doenças tropicais causadas por vírus e transmitidas por mosquitos.    

 
 

  

 
 

 

44) Assinale a alternativa correta a respeito da Nova Rota da Seda chinesa. 
 

a)  Permite projetar a China como potência mundial, ao conectar mais da metade da população do globo por 
meio de corredores econômicos transcontinentais. 

b)  Promove a abertura da China para a economia de mercado, ao buscar parcerias comerciais estrangeiras 
como principal estratégia de desenvolvimento do país. 

c)  Exemplifica a ambição geopolítica da China de dominar o mercado asiático, disputando zonas de influência 
com a Parceria Transpacífica, idealizada pelo governo Trump. 

d)  Fortalece a participação chinesa no BRICS, ao privilegiar investimentos em infraestrutura física e digital 
para seus países membros. 

e)  Representa uma iniciativa de intercâmbio tecnológico com a África e com a Eurásia para criar elos 
logísticos facilitadores das exportações de commodities chinesas. 

 
45) Leia os dois trechos abaixo, acerca da Revolta da Vacina (1904) e da Gripe Espanhola (1818), 

respectivamente, e depois assinale a alternativa correta. 
 
E foi na intersecção sufocante dessa malha densa e perversa que a população humilde da cidade viu 
reduzirem-se a sua condição humana e sua capacidade de sobrevivência ao mais baixo nível. A equação 
dessas injunções, vistas pelo seu ângulo, traduzia-se em opressão, privação, aviltamento e indignidade 
ilimitadas. Sua reação, portanto, não foi contra a vacina, mas contra a história. Uma história em que o papel que 
lhes reservaram pareceulhes intolerável e que eles lutaram para mudar.  SEVCENKO, N. A Revolta da Vacina: 
mentes insanas em corpos rebeldes. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 88 
O “povo da cidade” aprendeu a conviver intimamente com a desgraça coletiva, despontando com isto um senso 
de solidariedade em escala nunca vista anteriormente. O abatimento e a luta contra a peste provocaram mais 
que a reação coletiva, a reorganização do cotidiano, o repensar da vida individual e coletiva, a liberação dos 
medos e fantasias. BERTOLLI FILHO, C. A Gripe Espanhola em São Paulo, 1918: epidemia e sociedade. São 
Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 365. 

 
a) A Revolta da Vacina representou também uma luta contra a segregação social e a política de remoções 

forçadas no Rio de Janeiro, e a Gripe Espanhola evidenciou a fragilidade da estrutura de saúde em São 
Paulo. 

b) As duas situações provocaram revoltas e movimentos políticos socialistas no Rio de Janeiro e em São Paulo 
devido à falta de infraestrutura hospitalar. 

c) Apesar dos boatos e dos medos coletivos, nas duas situações, campanhas de esclarecimento voltadas às 
populações subalternizadas permitiram o imediato engajamento desses setores no combate às 
enfermidades. 

d) Nos dois casos, formou-se um amplo consenso social que teceu uma rede de solidariedade capitaneada 
pelos sindicatos de trabalhadores, partidos políticos e entidades da sociedade civil. 

e) A gravidade da situação vivida no Rio de Janeiro e em São Paulo desencadeou uma série de reformas 
políticas e a criação de um sistema de saúde universal, voltado ao atendimento da população mais carente. 
 

46) O congresso do (da) ______aprovou o impeachment do presidente Martín Vizcarra Cornejo. Ele foi 
destituído do cargo por "incapacidade moral" em novembro de 2020.  

 
Assinale a opção que preenche corretamente a Lacuna do texto. 
 
a) Chile  b) México  c) Venezuela  d) Equador  e)Peru 
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47) Com relação ao Fundo Amazônia criado em 2008 pelo decreto Nº 6.527 é INCORRETA a informação 
presente em: 

 
a) O objetivo central do Fundo Amazônia é promover projetos para a prevenção e o combate ao desmatamento 

e também para a conservação e o uso sustentável das florestas na Amazônia Legal.  
b) Apesar do foco principal do Fundo ser contribuir para a prevenção, monitoramento e combate ao 

desmatamento das florestas na Amazônia Legal, ele promove também a implementação de sistemas de 
monitoramento e controle do desmatamento no Brasil fora da Amazônia Legal e em outros países tropicais. 

c) A captação de recursos para o Fundo Amazônia é condicionada pela redução das emissões de gases de 
efeito estufa oriundas do desmatamento, ou seja, é preciso comprovar a redução do desmatamento na 
Amazônia para viabilizar a captação de novos recursos. 

d) Em dezembro de 2019 foi publicado o Relatório de avaliação de meio termo da efetividade do Fundo 
Amazônia, que compreende o período de 2008 a 2018. Essa avaliação foi realizada por uma equipe de 
consultores independentes, com a coordenação técnica da Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe – CEPAL, da Organização das Nações Unidas (ONU) e conclui que existem evidências claras de que 
o Fundo Amazônia tem contribuído para reduzir o desmatamento na Amazônia. 

e) O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, manifestou recentemente que a permanência de Daniela 
Baccas como chefe do Departamento de Meio Ambiente responsável pela gestão do fundo será 
imprescindível para a efetivação de algumas mudanças. Reiterou ainda que o fundo arrecadou R$ 1,2 bilhão 
da Noruega, seguido pela Alemanha (que desembolsou R$ 68 milhões) e a Petrobrás (R$ 7 milhões). 

 
48) O anúncio realizado a cerca de um ano se confirmou e os “Estados Unidos abandonaram formalmente 

nesta quarta-feira (04/11/2020) o Acordo de Paris (uol.com.br). Assinale a alternativa que descreve o que 
é o Acordo de Paris. 
 
a) Acordo internacional que trata da restrição de imigrantes em Paris. 
b) Acordo internacional que trata da proteção da França dos atentados terroristas. 
c) Acordo internacional que trata do Desenvolvimento Sustentável. 
d) Acordo internacional que trata do aquecimento global. 
e) Acordo internacional que trata da poluição radioativa. 

 
49) Analise as afirmações abaixo a respeito do coronavirus. 

 
I- Uma das vacinas que estão sendo testadas no Brasil é do Laboratório Astrazaneca e da 

Universidade de Oxford. 
II- A vacina Coronavac teve o seu teste paralisado devido uma ocorrência de “evento adverso” e 

pertence ao laboratório Pfizer-Wyeth. 
III- A China e o Brasil fizeram uma parceria na pesquisa da vacina Coronavac. Participam o 

Laboratório Sinovac e o Instituto Butantan. 
 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmações corretas. 
 

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

 
50) Reciclagem é o termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento de materiais, já usados, 

como matéria-prima para a fabricação de um novo produto. Quais as respectivas cores da reciclagem 
do papel, do vidro, do metal e do plástico? 

 
a) verde, azul, vermelho e amarelo 
b) azul, verde, amarelo e vermelho 
c) vermelho, amarelo, verde e azul 
d) azul, amarelo, verde e vermelho 
e) verde, amarelo, azul e vermelho 

 


