Processo Seletivo – 2020
Medicina

Conhecimentos Gerais e Redação
INSTRUÇÕES

01. Verifique, com muita atenção, se este caderno de prova contém um total de 70 (setenta) questões. Constatando qualquer
anormalidade (página sem impressão, página repetida, ausência de página e correspondentes questões, impressão
defeituosa), solicite ao aplicador de prova outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores aos 10 (dez)
minutos iniciais de prova.
02. As questões desta prova estão distribuídas na sequência em que se encontram neste caderno e devem ser respondidas no
cartão também seguindo a sequência das matérias:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias

01 a 20
21 a 50
51 a 70

20 questões
30 questões
20 questões

03. Você dispõe de 4h e 30min (quatro horas e trinta minutos) para fazer as questões de múltipla escolha e a Redação.
Faça-as com tranquilidade, mas controle o seu tempo.
04. Leia, cuidadosamente, cada questão da prova, marcando, inicialmente, as alternativas corretas no próprio caderno de prova.
05. Se sentir dificuldade em alguma questão, passe adiante e, posteriormente, retorne, caso haja tempo.
06. Antes de transcrever suas alternativas para o cartão de respostas, realize os seguintes procedimentos:
A) Confira se o nome e o número impressos na parte superior do cartão coincidem com o seu nome e seu número de inscrição.
Caso o nome e o número do cartão de respostas que lhe foi entregue não coincidirem com o seu ou o da sua inscrição, avise
imediatamente ao aplicador da prova.
B) Atente para o fato de que a utilização de um cartão de respostas cujo nome e número não coincidirem com os de sua
inscrição invalidará a sua prova, à qual será atribuída nota ZERO.
C) Para marcar, no cartão de respostas, a sua alternativa, utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
D) Não escreva nada no cartão de respostas; apenas assinale a alternativa da questão e ponha sua assinatura no local
expressamente indicado.
E) Não amasse, não dobre nem suje o cartão de respostas. NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. Seu cartão
de respostas será corrigido por leitora óptica.
07. SERÁ CONSIDERADA ERRADA A QUESTÃO EM QUE FOR FEITA QUALQUER RASURA OU MARCA EM MAIS DE UMA ALTERNATIVA.
08. A responsabilidade pela assinalação das respostas é totalmente sua, e elas não poderão ser refeitas, nem alteradas, depois de
recolhido o cartão de respostas.
09. LEMBRE-SE: há uma única alternativa correta.
10. Ao terminar de transcrever suas opções, chame o aplicador e devolva o caderno de prova utilizado, o cartão de respostas e a
folha de redação.
11. Nesta prova, há questões de Inglês e Espanhol. Responda apenas às questões referentes à língua estrangeira escolhida por
você no ato da inscrição.

Nome:
Curso:

Inscrição:
Idioma:

Sala:

Data: 19/10/2019
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Obs.: Os números entre parênteses indicam, em unidades de massa atômica, a massa do isótopo mais estável.
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REDAÇÃO
Sua prova apresenta DUAS propostas de redação. Escolha UMA delas para produzir seu texto dissertativo-argumentativo.
NÃO há a necessidade de identificar, na folha de redação, a proposta escolhida.

PROPOSTA 1
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
um texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da Língua Portuguesa sobre o tema DESAFIO PARA O COMBATE ÀS
FAKE NEWS SOBRE A SAÚDE NO BRASIL, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos.
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
TEXTO I

Para combater fake news sobre saúde, o Ministério da Saúde, de forma inovadora, abre mais um canal de comunicação
com a população. Qualquer cidadão brasileiro poderá adicionar, gratuitamente, no celular, o contato do Ministério da Saúde no
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp: (61) 99289-4640. Ele servirá, exclusivamente, para verificar com os profissionais
de saúde das áreas técnicas da pasta se um texto ou imagem que circula nas redes sociais é verdadeiro ou falso, ou seja, é um canal
exclusivo e oficial para “desmascarar” as notícias falsas e confirmar as verdadeiras.
Disponível em: <http://www.saude.gov.br>
Acesso em: 18 set. 2019.

TEXTO II

O avanço da disseminação de mentiras envolvendo vacinas, dietas supostamente milagrosas e remédios transformou as
redes sociais e o WhatsApp em caso de saúde pública. O prefeito de São Paulo chegou a culpar o avanço de informações falsas pelo
surto de sarampo na cidade. Não é por acaso que, desde o ano passado, como se combatesse uma doença “transmitida” pela
internet, o Ministério da Saúde tem atuado diretamente para identificar e combater informações falsas nas redes sociais e no
WhatsApp.
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br>
Acesso em: 18 set. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.google.com>.
Acesso em: 18 set. 2019.

PROPOSTA 2
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
um texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da Língua Portuguesa sobre o tema A MEDICINA PREVENTIVA E O
DESAFIO PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione,
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

TEXTO I
A promoção da saúde tem, na sua raiz conceitual, o alívio do sofrimento das pessoas, e essa relação, apesar de não estar
claramente explícita em sua definição, é muito importante para os profissionais da saúde. Na busca do alívio do sofrimento, existem
ações que pertencem ao campo dos serviços de saúde e ações externas aos serviços de saúde. Estas últimas incluem moradia,
educação, renda, alimentação, ecossistema estável, recursos sustentáveis, lazer, paz, trabalho com condições dignas, mobilidade,
enfim, uma gama de ações que visam ao bem comum, à redistribuição das riquezas e à redução das desigualdades sociais.
Nesse sentido, um exemplo concreto de promoção da saúde, internacionalmente reconhecido, é a política adotada pelo governo
brasileiro com o programa Bolsa Família, que tem auxiliado na redução do sofrimento de milhões de pessoas que viviam abaixo da
linha da pobreza, ou seja, uma medida sanitária cujo núcleo de ação está fora dos serviços de saúde, mas envolve a
intersetorialidade.
Disponível em: <https://www.rbmfc.org.br>.
Acesso em: 19 set. 2019.

TEXTO II
Os sistemas de gestão da Saúde Pública são essenciais para o planejamento e o desenvolvimento de ações de medicina
preventiva, pois permitem a análise dos dados do público-alvo e de grupos de referência, o que possibilita o conhecimento do perfil
de risco dos cidadãos atendidos, além do efetivo desenvolvimento de programas de promoção à saúde e prevenção de doenças,
explica Neusa Pellizzer, atual gerente de Promoção à Saúde da Associação Brasileira dos Empregados em Telecomunicações (Abet)
que tem experiência em gestão de Saúde Pública na Aliança para a Saúde Populacional (Asap).
Para entender a medicina preventiva, a especialista acredita que é necessário pensar no que existe de mais básico e
fundamental no atendimento ao cidadão. “Fala-se do seu custo de implantação, no entanto a maioria dos gastos públicos com
internações ocorre após o agravamento de doenças que poderiam ser evitadas, ou seja, o que acontece é uma espécie de círculo
vicioso, que gera mais custo para a gestão da Saúde Pública e menos satisfação para o cidadão.”
Disponível em: <http://www.mv.com.br>.
Acesso em: 18 set. 2019.

4

366834

Processo Seletivo – Medicina – 2020

TEXTO III

Disponível em: <Vacinareprevenir–chargecatapora. bp.blogspot.com/
-NDGL_JA-Kg/s400/ilustra_vacina.gif;>
Acesso em: 18 set. 2019.

INSTRUÇÕES:
• O rascunho da Redação deve ser feito no espaço apropriado.
• O texto definitivo deve ser escrito a tinta de cor azul ou preta, na folha própria, em até 30 linhas.
• A Redação com até 15 (quinze) linhas escritas será considerada “insuficiente” e receberá nota zero.
• A Redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero.
• A Redação que apresentar cópia dos textos das Propostas de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas
copiadas desconsiderado para efeito de correção.
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RASCUNHO PARA A REDAÇÃO
ATENÇÃO: não será utilizado para avaliação da Redação
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
6
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

01. Observe este parágrafo que foi suprimido do texto I.
Em tempos de seca, floresta é combustível.
Historicamente, durante a estação de menor incidência de
chuvas, tipicamente compreendida entre os meses de julho
e setembro, grandes quantidades de focos de incêndios são
detectados pelos satélites do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE). Estudos científicos mostram que
as queimadas dessa região geralmente decorrem do
modelo de ocupação e do uso do solo, com o
desmatamento de grandes áreas e consequente queima da
vegetação, tanto de pastagem quanto de floresta primária
para preparo da terra ao plantio. A prática é comum na
agropecuária nacional, principalmente na região do
Cerrado e da Amazônia Legal.

Para responder às questões de números 01 a 06, considere o
texto I.
TEXTO I
1

2

3

Os olhos do Brasil e do mundo se voltam para a
maior floresta tropical e maior reserva de biodiversidade da
Terra. Milhares de mensagens de alerta em diferentes
línguas circulam nas redes sociais com a hashtag
#PrayForAmazônia. A razão não poderia ser pior:
a Amazônia arde em chamas. O bioma é o mais afetado pela
maior onda de incêndios florestais no Brasil em sete anos.
Não há novidade no fenômeno em si. A Amazônia sempre
sofreu com queimadas ligadas à exploração de terra.
Mas como isso chegou tão longe? Veja a seguir o que já
sabemos sobre os incêndios na floresta.
Do ponto de vista prático, as queimadas, quando
são utilizadas em áreas com pastagens, visam à renovação
ou à recuperação da vegetação utilizada para a alimentação
do gado, eliminando ervas daninhas e adicionando
nutrientes ao solo, oriundos da biomassa queimada.
Entretanto, no longo prazo, essa prática provoca
degradação físico-química e biológica do solo e traz
prejuízos ao meio ambiente. Segundo dados do INPE, o
número de focos de incêndio florestal aumentou 83% entre
janeiro e agosto de 2019 na comparação com o mesmo
período de 2018. Desde 1o de janeiro até a terça-feira
(20/8), foram contabilizados 74.155 focos, alta de 84% em
relação ao mesmo período do ano passado. É o número
mais alto desde que os registros começaram, em 2013.
A última grande onda é de 2016, com 66.622 focos de
queimadas nesse período.
Combinado a períodos de seca severa, o
desmatamento e a prática de queimadas podem gerar um
saldo final incendiário. O que causa estranheza aos
especialistas nos eventos de 2019, porém, é que a seca não
se mostra tão severa como nos anos anteriores e tampouco
houve eventos climáticos extremos, como o El Niño, que
justifiquem um aumento considerável nos focos de
incêndio. Além disso, os tempos de seca mais severa
ocorrem geralmente no mês de setembro, ou seja, a mão
do homem pesou, e muito, para a alta neste ano.

Observando-se a coesão e a coerência textuais, esse
parágrafo deve ser corretamente recolocado
A) como introdução do texto.
B) imediatamente após o primeiro parágrafo.
C) logo após o segundo parágrafo.
D) como conclusão do texto.
E) em qualquer parte do texto.
02. Com relação aos incêndios na Amazônia em 2019, a leitura
do texto permite inferir que
A) os incêndios na Amazônia são explicados pela interação
proporcional de fatores climáticos sazonais e pela ação
humana.
B) outros fatores foram mais determinantes embora a ação
do homem tenha tido participação nos incêndios da
Amazônia.
C) a ação do homem foi a causa preponderante dos
incêndios ocorridos na Amazônia, em 2019.
D) ainda não se pode afirmar qual fator foi preponderante
em função da existência de vários fatores envolvidos nos
incêndios da Amazônia.
E) a ação humana criminosa associada a motivações
políticas foram os fatores determinantes dos incêndios
na Amazônia.
03. Observe os trechos destacados nesse excerto.
Entretanto, no longo prazo(1), essa prática provoca
degradação físico-química e biológica do solo(2) e traz
prejuízos(3) ao meio ambiente(4). Segundo dados do INPE,
o número de focos de incêndio florestal(5) aumentou 83%
entre janeiro e agosto de 2019 na comparação com o
mesmo período de 2018. Desde 1º de janeiro até a
terça-feira (20/8)(6), foram contabilizados 74.155 focos(7),
alta de 84% em relação ao mesmo período do ano passado.

Disponível em: <https://exame.abril.com.br>.
Acesso em: 3 set. 2019.

Exercem a mesma função sintática os termos indicados em:
A) 1 e 2.
B) 1 e 4.
C) 2 e 5.
D) 3 e 6.
E) 5 e 7.
7
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04. Em “...as queimadas, quando são utilizadas em áreas com
pastagens, visam à renovação...” (parágrafo 2), o uso do
acento indicativo da crase se justifica, nesse trecho em
destaque,

Para responder à questão de número 07, considere o texto I
do início desta prova e o texto II a seguir.
TEXTO II

A) pela regência do verbo, independentemente do número
do substantivo posposto ao “à”.
B) pela regência do nome posposto ao “à”.
C) pela regência e pelo número do substantivo posposto
ao “à”.
D) pela regência do verbo e pelo gênero e número do
substantivo posposto ao “à”.
E) pelo fato de ser uma locução adverbial.
05. A seguir, encontram-se fragmentos do texto com uma
explicação para o uso da vírgula. A explicação para o uso da
vírgula está de acordo com a norma-padrão em:
A) “...as queimadas, quando são utilizadas em áreas com
pastagens, visam...” (parágrafo 2) – vírgulas usadas para
separar oração subordinada intercalada.

Disponível em: <https://www.google.com/
search?q=tirinha+sobre+queimadas>.
Acesso em: 3 set. 2019.

B) “Entretanto, no longo prazo, essa prática provoca
degradação...” (parágrafo 2) – vírgulas utilizadas para
separar o aposto.

07. Os itens a seguir correspondem a trechos do texto I.
Qual desses trechos do texto I melhor dialoga com o
texto II (a charge)?

C) “Segundo dados do INPE, o número de focos de incêndio
florestal aumentou 83%...” (parágrafo 2) – vírgula
utilizada para separar o predicativo.

A) “Os olhos do Brasil e do mundo se voltam para a maior
floresta tropical e maior reserva de biodiversidade da
Terra.” (parágrafo 1)

D) “Desde 1º de janeiro até a terça-feira (20/8), foram
contabilizados 74.155 focos...” (parágrafo 2) – vírgula
utilizada para separar a oração coordenada sindética
explicativa da coordenada assindética.

B) “O que causa estranheza aos especialistas nos eventos
de 2019, porém, é que a seca não se mostra tão severa
como nos anos anteriores.” (parágrafo 3)

E) “...os tempos de seca mais severa ocorrem geralmente
no mês de setembro, ou seja, a mão do homem pesou...”
(parágrafo 3) – vírgulas utilizadas para separar conjunção
conclusiva.

C) “O bioma é o mais afetado pela maior onda de incêndios
florestais no Brasil em sete anos.” (parágrafo 1)
D) “Do ponto de vista prático, as queimadas, quando
utilizadas em áreas com pastagens, visam à renovação
ou recuperação da vegetação utilizada para a
alimentação do gado, eliminando ervas daninhas...”
(parágrafo 2)

06. Observe este trecho.
“O que causa estranheza aos especialistas nos eventos de
2019...” (parágrafo 3)

E) “...os tempos de seca mais severa ocorrem geralmente
no mês de setembro...” (parágrafo 3)

A substituição da expressão em destaque por um pronome
oblíquo, com os necessários ajustes e o respeito à
norma-padrão, foi feita corretamente em:
A) “O que os causa estranheza nos eventos de 2019...”
B) “O que causa-os estranheza nos eventos de 2019...”
C) “O que causa-lhes estranheza nos eventos de 2019...”
D) “O que lhes causa estranheza nos eventos de 2019...”
E) “O que causa-no estranheza nos eventos de 2019...”
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Para responder à questão de número 08, considere o texto III
a seguir.

Para responder à questão de número 09, considere os textos
IV e V.

TEXTO III

TEXTO IV
MACUNAÍMA
Samba Enredo da Portela, 1975
Portela apresenta
Do folclore tradições
Milagres do sertão à mata virgem
Assombrada com mil tentações
Cy, a rainha mãe do mato, oi
Macunaíma fascinou
Ao luar se fez poema
Mas ao filho encarnado
Toda maldição legou
Macunaíma índio branco catimbeiro
Negro sonso feiticeiro
Mata a cobra e dá um nó
Cy, em forma de estrela
A Macunaíma dá
Um talismã que ele perde e sai a vagar
Canta o uirapuru e encanta
Liberta a mágoa do seu triste coração
Negrinho do pastoreio foi a sua salvação
E derrotando o gigante
Era uma vez Piaimã
Macunaíma volta com a muiraquitã
Marupiara na luta e no amor
Quando sua pedra para sempre o monstro levou
O nosso herói assim cantou
Vou-me embora, vou-me embora
Eu aqui volto mais não
Vou morar no infinito
E virar constelação

Nós, que amamos o verde, estamos
consternados com as notícias sobre as
queimadas na Floresta Amazônica.
Clamamos àqueles com poder para interceder
na situação que cumpram com o seu papel,
ajudando a proteger e preservar esse
patrimônio brasileiro e da humanidade.

Disponível em: <https://www.google.com/
search?q=queimadas+na+amazonia+2019>.
Acesso em: 3 set. 2019. (Adaptado)

08. Esse texto objetiva, principalmente,
A) incentivar o engajamento político-partidário no combate
ao desmatamento e aos incêndios na Amazônia.
B) evidenciar o amor que o emissor tem pela natureza e, em
especial, pelas riquezas minerais da Floresta Amazônica.
C) esclarecer que a destruição da Floresta Amazônica se dá
por motivos econômicos.

Disponível em: <ttps://www.letras.mus.br/portela-rj/480502/
Acesso em: 3 set. 2019.

D) condenar a ineficiência dos agentes públicos no combate
aos incêndios na Amazônia.
E) buscar o engajamento do público-alvo na luta em defesa
da Floresta Amazônica.

TEXTO V
“Um poema herói-cômico, caçoando do ser
psicológico brasileiro, fixando em uma figura de lenda, à
maneira mística dos poemas tradicionais. O real e o fantástico
fundidos em um plano. O símbolo, a sátira e a fantasia
livremente fundidas. Ausência de regionalismo pela fusão das
características regionais. Um Brasil só e um herói só.”
LOPEZ, Telê Porto Ancona. In Macunaíma e o texto.
São Paulo, Hucitec-SCET-CET,1974. (Adaptado).
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09. Os textos IV e V, com propósitos comunicativos diferentes,
fazem referência à obra Macunaíma, de Mário de Andrade.
Essa obra tem em comum com o movimento antropofágico
de Oswald de Andrade

11.

A) o forte viés panfletário e a valorização da cultura
estrangeira associada à nacional.
B) a evocação das raízes primitivas brasileiras e a presença
do nacionalismo crítico.
C) uma forte crítica social aliada a uma visão lúdica e
sonhadora dos aspectos regionais.
D) a valorização das raízes nacionais e uma forte crítica ao
primitivismo afrancesado.

(Rest Energy, 1980, famosa “performance” de Marina Abramović e Ulay)

E) o desejo de criar uma arte para exportação e um forte
sentimento xenófobo.

Disponível em: <http://www.aescotilha.com.br>.
Acesso em: 3 set. 2019.

A “performance” é uma modalidade artística híbrida, isto é,
que pode mesclar diversas linguagens como teatro, música
e artes visuais. A “performance” ocorre quando o artista
apresenta uma cena em que normalmente

10.

A) busca exaltar os aspectos clássicos da arte acadêmica.
B) usa o próprio corpo como instrumento da ação artística.
C) utiliza o público como suporte da ação artística.
D) se mostra um caráter permanente e conservador.
E) retoma os valores da arte rupestre aliados à dramaturgia.
12.
(Georges Seurat. Uma Tarde de Dominga na Grande-Jatte.
1884-86. Óleo sobre tela, 2 X 3 m. Instituto de Arte de Chigaco)
Disponível em: <https://arteeartistas.com.br/>.
Acesso em: 3 set. 2019.

Georges Seurat buscou transformar o Impressionismo em
algo sólido e durável. Seurat tinha uma paixão pela ordem
e pela permanência. A tela anterior está coberta por pontos
sistemáticos, que deveriam fundir-se no olho do
espectador e produzir, então, matizes

(Victor Vasareliy, coleção do artista)
Disponível em: <http://www.democrart.com.br>.
Acesso em: 3 set. 2019.

A) intermediários mais luminosos do que os que se
poderiam obter de pigmentos misturados na paleta. Esse
processo se chamou Pontilhismo.

Essa obra exemplifica a Op Art. O que é novo nessa
tendência artística é que ela estende a ilusão óptica até a
arte não figurativa e faz funcionar de todas as formas
concebíveis. Essa expressão artística não tem o ímpeto e o
apelo emocional da Pop Art, em comparação parece

B) secundários menos luminosos, pois os pigmentos eram
misturados previamente na paleta. Esse processo ficou
conhecido como Pontilhismo.
C) primários e sem luminosidade, pois o pintor associa
pigmentos misturados previamente na paleta com
pigmentos misturados na própria tela. Esse processo
ficou conhecido como Pontilhismo.

A) revitalizar todos os postulados do cubismo sintético,
supervalorizando as formas geométricas.
B) evidenciar os aspectos ópticos do expressionismo
alemão e da arte neoclássica francesa.

D) negros menos luminosos do que os que se poderiam obter
de pigmentos negros misturados na paleta. Esse processo
se chamou Divisionismo.

C) criar uma visão niilista da arte por meio da retomada de
aspectos técnicos da fotografia.
D) associar recursos da fotografia à proposta artística do
movimento antropofágico.

E) de cores fortes e agressivas misturadas diretamente na
paleta. Esse processo se chamou Divisionismo.

E) ser excessivamente cerebral e sistemática, mais próxima
das ciências do que das humanidades.
10
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13.

O movimento romântico, muito embora
subdividido em nuances estilísticas, denota unidade em
seus caracteres fundamentais. No Brasil, todavia, assumiu
uma tonalidade própria, comunicada pelas peculiaridades
do meio a que se acomodou, ainda em conformidade com
senso do relativo e a historicidade que são alguns de seus
traços definidores. O Romantismo possui vários aspectos, o
literário e o artístico, o político e o social, envolvendo
gêneros variados como a poesia lírica, o romance, o drama,
o jornalismo escrito. Foi antes e acima de tudo um estilo de
vida nacional, todo o povo tendo vivido de acordo com suas
formas e sentido, cantando, pensando de maneira idêntica,
procurando afirmar, através dele, a sua individualidade.

João Cabral de Melo Neto é considerado o mais importante
poeta da Geração de 45 e um dos maiores poetas
brasileiros de todos os tempos. Essa fase do Modernismo
assiste a um apuramento formal cada vez mais preciso, a
um esforço de recuperação disciplinar, bem como
A) a um forte engajamento político e social, revelando uma
postura panfletária.
B) a uma contenção emocional e a uma severidade da
linguagem.
C) a um cuidado com a linguagem associado a um forte
sentimentalismo.
D) a uma postura espiritualista de forte viés simbolista.
E) a uma contenção emocional aliada a uma herança
simbolista.

Introdução à literatura no Brasil, Afrânio Coutinho.
19ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

Pela ênfase dada à inspiração, como guia supremo da
criação literária, o Romantismo estabeleceu um padrão
que, indo ao encontro de qualidade inata no povo
brasileiro, entronizou-se em norma estético-literária que
dominaria grande parte de nossa atividade literária.
É bem romântico

15.

CRIME 3
Fuma fuma tabaque
bate: que pança?
Dança curtido corpo
de charque charco
em corruto beiço tensão
charuto e seu sangue
soca seu peito soca e
eis que ao lado o
outro
caboclo bate: disputa
um ataque à bronca (ou
em bloco) de ronco e
lata. E
na mão do primeiro o
punhal se empunha se
ergue chispando e em X
pando desce: se crava
cavo, na caixa
de som
(colchão murcho coração).

A) o culto brasileiro da inspiração, da improvisação e da
espontaneidade como fontes de criatividade.
B) o fraco colorido político e social, pois foi uma arte ainda
presa aos aspectos lusitanos e coloniais.
C) o sentimentalismo e a sensibilidade, porém esses valores
comprometeram a popularidade da literatura romântica.
D) a exaltação dos postulados da literatura clássica e o
respeito às tradições na linguagem.
E) a postura sonhadora do homem, pois sempre buscou
evitar usar a literatura como uma arma de ação política
e social.
14.

Mauro Gama. In AZEVEDO FILHO, L.A.
Poetas do Modernismo. Brasília, INI, 1972.

O poema “Crime 3” pertence à poesia-práxis. Esse tipo de
poesia surgiu como uma dissidência do grupo concretista.
Para o poeta-práxis,
A) as palavras são corpos inertes, imobilizados a partir de
quem as profere e usa.
B) a palavra não pode ser considerada sob o seu aspecto
semântico nem sob o seu valor rítmico.
C) cada palavra deve ser considerada como um ser atuante,
uma forma, um organismo que gera outras palavras.
Disponível em: <http://blog.papelpapel.blogspot.com>.
Acesso em: 3 set. 2019.

D) a palavra, às vezes, é um ser atuante, mas ela não deve
ser usada para gerar outras palavras.
E) as palavras não são corpos vivos, pois são meras vítimas
passivas do contexto.

11
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16.

“Fui até a janela, e comecei a rufar com os
dedos no peitoril. Virgília chamou-me; deixei-me estar, a
remoer os meus zelos, a desejar estrangular o marido, se o
tivesse ali à mão...Justamente, nesse instante, apareceu na
chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida;
descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um pingo
de sangue. Logo que apareceu na chácara, fiz-lhe um gesto
amigo, acompanhado de uma palavra graciosa; Virgília
retirou-se apressadamente da sala, onde ele entrou daí a
três minutos.”

17. Señale la opción donde hay una información que establece
un diálogo temático con el siguiente fragmento sacado del
texto:
“Los mercados dieron un respiro a Mauricio Macri. La Bolsa
sumó dos subidas de 7% tras el martes negro y el control de
cambios impuesto desde este fin de semana por el Banco
Central detuvo, al menos por el momento, la caída del peso
frente al dólar.”
A) La autoridad monetaria efectuó subastas cercanas a los
300 millones diarios y corría el riesgo de agotar sus
reservas en los próximos meses.

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis.

B) Los nuevos controles cambiarios establecidos por el
Banco Central limitan a 10.000 los dólares que las
personas físicas pueden comprar mensualmente.

Machado de Assis parece ter um perverso prazer em
romper a expectativa do leitor, especialmente do leitor
acostumado aos folhetins românticos com seus arremates
tantas vezes presumíveis. Isso evidencia uma das
características fundamentais de Machado de Assis. Trata-se

C) Empresas e instituciones, incluyendo los bancos, deben
pedir autorización para acceder al mercado de cambio.
D) El presidente Mauricio Macri reunió por la mañana a su
Gobierno y siguió las evoluciones del mercado con cierto
alivio.

A) da análise psicológica da personagem.
B) da forte crítica social.
C) do anticlericalismo.

E) Algunos sectores, como el inmobiliario, han señalado
que los controles agravarán una situación ya muy
deprimida tras tres años de recesión.

D) do anticlímax.
E) da reificação.

18. En el fragmento “La tensión, sin embargo, sigue allí.”
El término subrayado puede ser correctamente reemplazado
por

ESPANHOL
Para responder às questões de número 17 e 18, considere este
texto.

A) todavía.

Los mercados dieron un respiro a Mauricio Macri.
La Bolsa sumó dos subidas de 7% tras el martes negro y el control
de cambios impuesto desde este fin de semana por el Banco
Central detuvo, al menos por el momento, la caída del peso frente
al dólar. La tensión, sin embargo, sigue allí. Los movimientos
sociales más activos y algunos sindicatos dieron muestra esta
semana de un renovado poder de movilización, mientras el
Gobierno hace equilibrio entre la campaña electoral y los desafíos
económicos del momento. La muestra más evidente del resurgir
de las protestas fue el acampe que distintas organizaciones
realizaron la noche del miércoles frente al ministerio de Desarrollo
Social. Los movimientos sociales o “piqueteros” crecieron tras la
crisis de 2001, gracias la reunión de decenas de miles de
desplazados por el colapso económico. Comedores, cooperativas
de trabajo y hasta colegios funcionaron bajo el amparo de estas
organizaciones y el peronismo pronto las utilizó para canalizar la
ayuda social del Estado. El sistema sobrevivió al macrismo, que
obtuvo a cambio garantías de paz social en los sectores más
golpeados por la subida de la pobreza y el desempleo.
El recrudecimiento de la crisis puso ahora en máxima tensión el
modelo. Los movimientos piden más dinero y trasladaron su
reclamo a la calle.

C) pero.

B) más.
D) ahora.
E) mientras.
19.

Disponível em: <https://elpais.com/internacional>.
Acesso em: 3 set. 2019.
Disponível em: <https://www.google.com/
search?q=la+crisis+en+argentina>.
Acesso em: 3 set. 2019.
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O fragmento textual “Cómo un programa de consolidación
fiscal podría bajar las tasas de interés en Argentina cuando
en el resto del mundo estaban subiendo?” tem o objetivo
de

INGLÊS
17. WHY THE WAY WE TALK TO CHILDREN REALLY MATTERS
It was in the mid-1990s that a worrying
discovery was made about a stark difference in language
achievement in children. Researchers Betty Hart and
Tod Risley went into homes of families from different
socioeconomic groups, spending an hour each month
recording them over more than two years. Analyzing the
data, they found that children from the poorest
backgrounds heard one-third as many words per hour as
those from higher income backgrounds. Scaling up, they
proposed that by the time the children were four years old,
there would be a 30-million word gap between children
from poor backgrounds compared to those in wealthier,
professional households.

A) questionar o efetivo funcionamento do programa de
consolidação fiscal na Argentina.
B) colocar em dúvida a capacidade de quem vai administrar
o programa argentino de consolidação fiscal.
C) encontrar justificativas para o emprego do programa de
consolidação fiscal na Argentina.
D) pôr em dúvida a idoneidade do programa argentino de
consolidação fiscal.
E) questionar a probidade daqueles que vão administrar o
programa argentino de consolidação fiscal.
20.

Disponível em:
<http://www.bbc.com/future/story/20191001-theword-gap-that-affects-how-your-babys-brain-grows>.
Acesso em: 3 set. 2019.

Conversation runs out quickly when talking to a newborn.
They don’t say anything back. They won’t groan when you
tell them it’s going to rain, or smile when you tell them a
joke. Nevertheless, a research points how important it is to
talk to babies. Based on the text, choose the option that
best summarizes it.
A) Two scientists did a large research about conversation
with babies because they were worried about the
amount of time parents spend with their children.
B) Data from a research showed that high income children
have more conversations with their parents than lower
income ones.
C) There is a 30-million word gap between rich and poor
children, which is shown in school work and
development between them.

Disponível em: <https://www.google.com/
search?q=la+crisis+en+argentina>.
Acesso em: 3 set. 2019.

D) A research was conducted to analyze language
achievement in children, and it was discovered that high
income children hear more words than lower income
ones.

A leitura desse texto permite inferir que,
A) embora as medidas de austeridade sejam amargas, são
necessárias para resolver definitivamente a crise
financeira da Argentina, evitando uma forte recessão.

E) It’s hard to have conversations with babies, since they
don’t talk back, but a research has proved how
important it is that parents talk to their children.

B) caso as medidas de austeridade sejam aplicadas, a
Argentina, com toda certeza, entrará em uma recessão.
C) embora as medidas de austeridade possam provocar
uma forte recessão na Argentina, elas são a única
solução para resolver a crise econômica do país.
D) nesse contexto, ainda há muitas dúvidas com relação às
medidas de austeridade que serão aplicadas e quais
serão suas consequências para a população.
E) em função das consequências que as medidas de
austeridade podem trazer, há um questionamento da
efetividade de tais medidas.
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18.

SILICON VALLEY PIONEERED SELF-DRIVING CARS.
BUT SOME OF ITS TECH-SAVVY RESIDENTS DON’T WANT
THEM TESTED IN THEIR NEIGHBORHOODS.

Os sintomas vão desde coceiras, inchaço, dor abdominal,
congestão nasal, vômito e tontura e até, nos casos mais
graves, anafilaxia – uma reação que pode ser fatal.
Baseando-se no texto, escolha a opção que melhor resume
a ideia principal.

They’re familiar with the tech industry.
That’s why they’re worried about what the self-driving
revolution will entail. Brenchley, who has worked for
Microsoft and Hewlett-Packard, and others who live among
the world’s technology giants represent a surprising Silicon
Valley paradox: Residents believe in the power of
technology to change the world for the better, but they are
skeptical of the role it might play in their daily lives.
This is especially visible as driverless cars from numerous
tech giants arrive en masse in the streets of Silicon Valley
neighborhoods.

A) Food allergies are a reaction in the immune system as
soon as the person ingests the food, and the body
recognizes some of the proteins as endangement,
starting a chain reaction to protect us.
B) Food allergies are common among children and adults.
They are a result of inflammation in the immune system
that can cause many symptoms like abdominal pain,
vomit and dizziness.
C) Food allergies and food intolerance are very similar.
They result from food that can cause a reaction in the
immune system to certain types of food and can be
dangerous and lead to death.

Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/>
Acesso em: 3 set. 2019.

D) Between 6% to 8% of people around the world have food
allergies, a reaction from the immune system that
happens once the body recognizes the proteins as a
danger and starts a chain reaction to protect us.

Some residents say they’re confident the technology can
work in limited settings, such as test tracks or simulations.
But the software that controls the cars needs to be trained
on real-life situations. Based on the text, choose the option
that is incorrect.

E) The symptoms of food allergies are itching, bloating,
abdominal pain, nasal congestion, vomit and dizziness.
Sometimes even anaphylaxis, which can lead to death.
All of the start as soon as the person eat the allergic food.

A) Pessoas que moram no Vale do Silício não querem que
os carros sem motoristas sejam testados em seus
bairros.
B) Os habitantes do Vale do Silício acreditam que a
tecnologia pode melhorar o mundo, mas não querem
que ela seja testada onde eles moram.

20.

C) Mesmo que os residentes do Vale do Silício saibam que
a tecnologia dos carros sem motorista funcione na
teoria, não querem que ela seja testada na prática.
D) As pessoas que habitam o Vale do Silício representam
um paradoxo: acreditam em tecnologia, mas não a
querem testada perto deles.
E) Residentes do Vale do Silício estão preocupados com a
revolução que envolve os carros sem motoristas.
19.

OS 8 ALIMENTOS QUE MAIS CAUSAM ALERGIAS
Alergias alimentares são comuns. Estima-se
que essa condição afete entre 6% e 8% das crianças
menores de 3 anos e até aproximadamente 3% dos adultos.
Diferentemente da intolerância alimentar, na qual alguns
alimentos podem causar desconforto, a alergia alimentar é
uma reação do sistema imunológico a certos tipos de
alimentos que ocorrem logo após eles serem ingeridos.
Essa reação ocorre porque o sistema imunológico
reconhece algumas das proteínas como prejudiciais e
coloca em ação uma série de medidas (entre elas, a
liberação de substâncias químicas como a histamina, que
causa inflamação) para nos proteger.

Disponível em: <https://mutts.com/
product/strip-102417/>.
Acesso em: 3 set. 2019.

There seems to be a problem in interpretation in the comic
strip. Choose the answer that explains what happened.
A) The cat and the dog want to go back to different times in
the past.
B) The dog doesn’t believe the cat can really take them to
the past.
C) The dog doesn’t really want to go back to the past.
D) The cat is disappointed that the dog didn’t want to play.

Disponível em: <https://www.bbc.com/
portuguese/brasil-49887141>.
Acesso em: 3 set. 2019.

E) The dog didn’t understand what the cat really wanted to
do.
14
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MATEMÁTICA, CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS

25. Um investidor aplica um valor de R$ 30.000,00 no regime
de juros compostos. Após 2 anos, esse investidor recebeu
um montante de R$ 33.075,00. Dessa forma, pode-se
concluir que a taxa anual de juros dessa aplicação foi de

21. Diego é jogador profissional de basquete e está treinando
arremessos livres. Dos 180 arremessos executados, ele
conseguiu acertar 54 arremessos. Portanto, a taxa de
aproveitamento de Diego foi de

A) 0,5%.
B) 1%.
C) 1,5%.
D) 2,5%.
E) 5%.

A) 40%.
B) 35%.
C) 30%.
D) 25%.
E) 20%.

26. Uma empresa está em processo de seleção de candidatos
para ocupar 5 cargos no setor de informática. Sabendo que
existem 8 candidatos igualmente qualificados e que os
cargos disponíveis são para exercer as mesmas funções, a
quantidade de maneiras diferentes de escolher os
candidatos que ocuparão esses cargos é igual a

22. Uma fábrica produz caixas-d´água em polietileno no formato
de um cilindro circular reto. Cada caixa-d´água deve ter raio de
base medindo 0,75 m e capacidade interna de 1000 L.
Desconsiderando a espessura das paredes da caixa-d´água e
utilizando a aproximação  = 3, pode-se concluir que a altura
dessa caixa-d´água, em m, é aproximadamente igual a

A) 34.
B) 42.
C) 48.
D) 56.
E) 68.

A) 0,60.
B) 0,75.
C) 0,80.
D) 0,90.
E) 0,95.

27. O cientista Albert Einstein é, sem dúvida, um dos principais
personagens de memes atuais quando o assunto é Física.

23. Em uma pesquisa feita com 80 candidatos a uma vaga de
emprego, verificou-se que
• 42 candidatos falam inglês;
• 35 candidatos falam espanhol;
• 13 candidatos falam inglês e espanhol.
Escolhendo aleatoriamente um dos candidatos que participa
dessa pesquisa, a probabilidade de o candidato escolhido não
falar nem inglês nem espanhol é de
A) 5%.
B) 10%.
C) 15%.
D) 20%.
E) 25%.

Disponível em: <https://www.google.com/
search?q=la+crisis+en+argentina>.
Acesso em: 8 set. 2019.

Nesse caso, menciona-se a relação física entre espaço, tempo
e velocidade. Considerado um trecho de comprimento S,
percorrido em um intervalo de tempo t, com velocidade de
módulo constante v por um móvel qualquer, pode-se afirmar
que, para esse trecho,

24. Uma estamparia especializada em produzir camisetas
personalizadas cobra um valor fixo referente ao trabalho de
desenvolvimento da camiseta padrão, mais um valor a cada
camiseta personalizada produzida. Para confeccionar as
camisetas para o evento de uma grande empresa, o
orçamento calculado estabelecia uma parte fixa de
R$ 60,00 mais R$ 15,00 por camiseta produzida. Portanto,
o valor do orçamento para produzir 80 camisetas é de

A) v = S  t.
B) v =

S
.
t

C) v = ( S  t ) .

A) R$ 980,00.
B) R$ 1.030,00.
C) R$ 1.140,00.
D) R$ 1.260,00.
E) R$ 1.340,00.

2

D) v =

t
.
S

E) v = S + t.
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28. Boa parte dos motoristas mais experientes tem alguns
hábitos, ou práticas, comuns que podem ser embasados
pela Física. Por exemplo, o melhor período para abastecer
o tanque do carro é durante a noite. A associação é direta:
a noite tem temperaturas médias menores que o dia.
O princípio físico por trás de tais práticas, que explica as
propriedades distintas do combustível de acordo com sua
temperatura, é

31. Certa vez, ao ser advertido por sua mãe que deveria perder
peso, Felizberto traçou um plano audacioso, o de se mudar
de planeta. Ele, então, elencou os valores da aceleração
gravitacional média no Sol e nos planetas mais próximos da
Terra.
CORPO CELESTE

ACELERAÇÃO GRAVITACIONAL

Sol

274,13 m/s2

A) a dilatação térmica.
B) a difração.

Mercúrio

3,7 m/s2

Vênus

8,87 m/s2

Terra

9,807 m/s2

Lua

1,622 m/s2

Marte

3,711 m/s2

Júpiter

24,79 m/s2

C) a irreversibilidade.
D) o empuxo.
E) a eletrização.
29. Coloca-se um objeto luminoso perpendicular ao eixo
principal de um espelho esférico gaussiano, a 30 cm de seu
vértice. Sabendo que sua imagem é invertida e que possui
o dobro da altura do objeto, qual a distância focal do
espelho?

Disponível em: <https://roberto-furnari.blogspot.com/
2018/03/as-4-forcas-gravidade-parte-3-de-6.html>.
Acesso em: 3 set. 2019.

A) 10 cm.
B) 20 cm.

Supondo ser possível o plano de nosso personagem,
pode-se afirmar que

C) 30 cm.
D) 40 cm.

A) mudar-se para Vênus seria a melhor opção.

E) 50 cm.

B) ele perderia peso ao ir para Marte, mas ganharia peso ao
ir para a Lua.

30. Os tipos de cenas mais chocantes em filmes de ação são as
colisões frontais de carros em alta velocidade. Os efeitos
especiais buscam ser impecáveis. Considere dois carros em
uma mesma reta horizontal, em movimentos de sentidos
opostos que irão colidir unidimensionalmente de maneira
perfeitamente inelástica. O carro A tem massa 2M e
velocidade de módulo v (antes da colisão), e o carro B tem
massa M e velocidade de módulo 1,5v (antes da colisão).
Diante disso, pode-se afirmar que, após a colisão, o sistema
irá adquirir velocidade de módulo
A)

7v
no mesmo sentido inicial do carro A.
6

B)

7v
no mesmo sentido inicial do carro B.
6

C)

v
no mesmo sentido inicial do carro A.
6

D)

v
no mesmo sentido inicial do carro B.
6

C) mudar-se para Júpiter seria a melhor opção.
D) ele ganharia peso ao ir para Mercúrio, mas perderia peso
ao ir para Júpiter.
E) ele perderia peso, aproximadamente na mesma proporção,
indo para Marte ou Mercúrio.
32. Quando se têm duas placas planas paralelas infinitamente
longas comparativamente à distância entre elas, carregadas
com cargas de mesmo módulo, mas sinais opostos, tem-se, na
região entre elas, uma região de campo elétrico uniforme, ou
seja, o vetor campo elétrico em qualquer ponto tem o mesmo
módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Considere um
elétron inserido, em repouso, em uma região de campo
elétrico uniforme de módulo E = 600 V/m. Ao percorrer 20 cm
nessa região, o elétron foi de um ponto A a um ponto B tal que
a d.d.p. VA – VB, em V, é de
(Considere a força elétrica como a única força atuante
nesse elétron.)
A) 30.

E) nulo e os carros não mais irão mover-se.

B) – 30.
C) 120.
D) – 120.
E) zero.
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33. No livro “O Pequeno Príncipe”, o personagem principal é
nativo de um asteroide (B612), cujas dimensões não são
especificadas. No livro, a gravidade do local é tida como igual
à gravidade na Terra, porém sabemos que a gravidade de um
astro depende diretamente de sua densidade e de seu raio.
Suponha que B612 seja uma esfera homogênea perfeita, de
densidade igual à do nosso planeta (dTerra = dB612), porém com
raio 50 vezes menor (RTerra = 50RB612). Sendo g = 10 m/s2 a
aceleração da gravidade na superfície da Terra, qual o valor da
aceleração da gravidade na superfície de B612?

Sendo “d” a distância entre as fendas, “D” a distância entre
elas e o anteparo, “y” a distância de um ponto P no
anteparo ao máximo central e “λ” o comprimento de onda
da onda utilizada na experiência, pode-se afirmar que, para
qualquer franja escura, “y” é termo de uma

35.

(Imagem meramente ilustrativa.)
Disponível em: <httpshttp://planetaazulindigo.blogspot.com/
2012/01/o-pequeno-principe.html>
Acesso em: 8 set. 2019.

A) P.A. de razão

D
, cujo menor termo é zero.
d

B) P.A. de razão

D
D
, cujo menor termo é
.
d
d

C) P.G. de razão

D
, cujo menor termo é zero.
d

D) P.G. de razão

D
D
, cujo menor termo é
.
d
d

E) P.A. de razão

D
D
, cujo menor termo é
.
d
2d

A Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue
(UCT) de Rondonópolis está realizando uma ação
emergencial. Isso acontece porque o estoque de todos os
grupos sanguíneos está baixo. De acordo com a
coordenadora da Unidade, Eslayne Moraes, o tipo O+ é o
mais baixo, precisando dele com urgência, mas os outros
grupos também estão com estoque baixo.
Disponível em: <https://www.agoramt.com.br>.
Acesso em: 3 set. 2019.

A) 500 m/s2.
O tipo de sangue que está em menor quantidade no
estoque na Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue
(UCT) de Rondonópolis é caracterizado pela

B) 250 m/s2.
2

C) 10 m/s .
D) 0,2 m/s2.

A) presença de aglutinogênios anti-A.

E) 0,1 m/s2.

B) presença de aglutinogênios anti-B.
C) presença de aglutinogênios A e B.

34. No experimento da dupla fenda, conhecido como
experimento de Young, a luz difrata através de dois orifícios
e interfere em si mesma em um anteparo colocado logo à
frente da fenda dupla, como mostra a figura a seguir.
No anteparo, os pontos de interferência construtiva são
chamados franjas claras, e os pontos de interferência
destrutiva são chamados franjas escuras.

D) ausência de aglutininas anti-A e anti-B.
E) presença de aglutininas anti-A e anti-B.
36.

Dados apresentados pela Sociedade Brasileira de
Urologia – Seção São Paulo, no último mês, mostram que
os cálculos renais são altamente prevalentes em todo o
mundo e vêm aumentando nos últimos anos, devido às
mudanças de hábitos. Estima-se que até 13% da população
mundial possui cálculos renais e, no Brasil, esse índice é da
ordem de 5%.
Disponível em: <https://www.folhavitoria.com.br/>.
Acesso em: 3 set. 2019.

Uma das causas que contribuem para o problema noticiado
é o aumento da ingestão da quantidade de
A) água.
B) iodo.
C) proteínas.
D) ferro.
Tópicos de Física – vol.2, p.p. 245. (Adaptado)

E) carboidratos.
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37.

39.

Com o objetivo de promover uma alimentação mais
saudável, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
busca regulamentar informações mais claras nos rótulos e nos
padrões mais rígidos no limite de gordura trans nos alimentos.
Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/>.
Acesso em: 3 set. 2019.

Disponível em: <http://www.assefaz.org.br/novo/>.
Acesso em: 3 set. 2019.

Essa notícia cita um composto biológico que
A) é precursor da produção de hormônios esteroides.

Esse cartaz se refere a uma campanha direcionada a um
problema que, nos seres humanos, está associado à
produção de

B) atua no organismo humano no combate aos radicais
livres.
C) compõe as lipoproteínas de baixa densidade (HDL) no
sangue.

A) glucagon, hormônio que regula as taxas de colesterol no
sangue.

D) compõe as lipoproteínas de alta densidade (LDL) no
sangue.

B) insulina, hormônio que regula as taxas de glicose no
sangue.

E) pode causar o aumento de lipoproteínas de baixa
densidade no sangue.

C) tiroxina, hormônio que regula o metabolismo da
tireoide.
D) adrenalina, hormônio que regula o metabolismo das
adrenais.

40.

E) progesterona, hormônio que regula o ciclo menstrual.
38.

Uma pesquisa desenvolvida há cinco anos pode
ser decisiva para o tratamento da leishmaniose em
humanos. Coordenada pelo professor e pesquisador
Herbert Guedes, do Campus Duque de Caxias/UFRJ
Prof. Geraldo Cidade, em Santa Cruz da Serra, o estudo
utilizou duas terapias com anticorpos já conhecidos no
combate ao câncer. O tratamento é capaz de reduzir o
número de parasitas no local da ferida dos camundongos
analisados, sendo essencial para a diminuição e cura da
doença. A expectativa, agora, é começar os testes clínicos
em humanos.
Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/rio/ufrj>.
Acesso em: 3 set. 2019.

Disponível em: <https://www.google.com/
search?q=latas+alimentos+estufadas>.
Acesso em: 3 set. 2019.

A pesquisa desenvolvida pode ser decisiva para o
tratamento de uma
A) verminose cuja transmissão é feita por meio da picada
de um inseto do gênero Triatoma.

Uma das recomendações citadas é importante para que se
evite uma doença que afeta o ser humano, a qual ocorre
devido à ingestão de neurotoxinas produzidas pelo(a)

B) bacteriose cujo agente transmissor pertence ao gênero
Leishmania.

A) Clostridium botulinum.

C) virose causada pelo inseto conhecido popularmente por
barbeiro.

C) Leptospira interrogans.

B) Clostridium tetani.
D) Vibrio cholerae.

D) protozoose cujo agente transmissor é conhecido como
mosquito-palha.

E) Entamoeba histolytica.

E) micose causada pelo fungo Candida albicans.
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41.

Você conhece a alimentação baseada em vegetais
ou também conhecida como plant based? Essa forma de se
alimentar vai além de linhas alimentares e dietas da moda.
Ela é uma forma inteligente de se nutrir e de viver de forma
mais sustentável. Afinal, os alimentos de origem vegetal são
riquíssimos em nutrientes e elementos fundamentais para
o bom funcionamento do nosso organismo e causam um
impacto mais positivo no meio ambiente.

A) a sua configuração eletrônica no estado fundamental e
neutro é [Kr] 5s2 4d8.
B) apresenta todos os seus elétrons emparelhados, sendo,
portanto, um elemento diamagnético.
C) apresenta para o seu elétron diferenciador o seguinte
conjunto de número quânticos: n = 4; l = 2; ml = 0 e
1
s= + .
2
D) os estados de oxidação mais comuns do paládio são + 2
e + 3, formando, com o oxigênio, óxidos de caráter
básico.

Disponível em: <https://organomix.com.br>.
Acesso em: 3 set. 2019.

A alimentação conhecida como plant based incentiva uma
nutrição baseada em alimentos que são ricos em fibras,
que, quando ingeridas por um humano,

E) é um metal branco prateado parecido com a platina que
se oxida facilmente em contato com o ar e é o elemento
do grupo da platina de menor densidade e maior ponto
de fusão.

A) são digeridas no estômago e no duodeno.
B) aumentam a colesterolemia.
44.

C) diminuem a absorção da bile.
D) reduzem o volume do bolo fecal.
E) aumentam a secreção de amilopsina.
42.

Durante a cirurgia para a retirada de um
tumor cerebral em Rachel Palma, norte-americana de
42 anos, a equipe médica responsável pela operação
constatou que a massa detectada nos exames de imagem
era, na realidade, o estágio de vida de um verme, conhecido
como tênia.

O fosgênio é um gás tóxico e corrosivo, usado na
fabricação de polímeros de isocianato, agrotóxicos, corantes,
produtos farmacêuticos, entre outros. Atualmente é usado na
indústria como agente de cloração, porém foi usado na
Primeira Guerra Mundial como gás de guerra, do tipo
sufocante, pelo fato de reagir com a água, formando o ácido
clorídrico e dióxido de carbono.
Disponível em: <https://www.trabalhosfeitos.com/
ensaios/Sobre-o-Fosg%C3%AAnio/60095031.html>.
Acesso em: 25 set. 2019.

Esse estágio é denominado

Considerando que o fosgênio tem a seguinte composição
elementar: 12,12% de C, 16,16% de O e 71,72% de Cl, em
massa, e que sua massa molar é igual a 99 g/mol, pode-se
afirmar que

A) miracídio.

Dados:

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/ciencia/>.
Acesso em: 3 set. 2019. (Adaptado)

B) cercária.

Ligação

C) cisticerco.

0
(kJ/mol)
ΔHligação

D) proglótide.

C—O

360

E) escólex.

C == O

743

C  O

1080

C — Cl

338

C == Cl

701

Cl — Cl

242

43. As configurações eletrônicas obtidas pelo princípio de
“aufbau” (ou diagrama de Pauli) são compatíveis com as
propriedades da maioria dos átomos. No entanto, por se
tratar de uma “teoria”, não é universalizada para todos os
elementos químicos. Em alguns casos, a configuração
proposta não corresponde às propriedades observadas
experimentalmente. Um aumento de elétrons no
subnível d provoca repulsão entre orbitais de maior carga,
que são atraídos mais fortemente pelo núcleo, provocando
uma inversão de energia com o subnível s do último nível.

A) a fórmula empírica e a fórmula molecular para o fosgênio
são diferentes.
B) o fosgênio possui quatro estruturas de ressonância de
mesma energia.
C) o fosgênio possui geometria piramidal plana, sendo,
portanto, um composto covalente polar.

Considerando essas informações e sabendo que o paládio
possui número atômico igual a 46, pode-se afirmar que

D) o átomo central, na estrutura de Lewis de menor energia
do fosgênio, possui carga formal igual a ─1.

Dado: considere que o primeiro elétron a ocupar o
1
orbital possui spin = − .
2

E) o H de formação do fosgênio a partir do CO(g) e do Cl2(g)
é de ─ 97 kJ/mol para a estrutura mais estável.

19

366834

Processo Seletivo – Medicina – 2020

45. O soro fisiológico é uma solução isotônica em relação aos
fluidos corporais de uma pessoa normal que contêm
cloreto de sódio dissolvido em água destilada.
Uma empresa de produtos farmacêuticos comprou um lote
desse soro e, para se certificar de que a concentração
expressa no rótulo estava dentro dos padrões de qualidade,
realizou uma titulação. O responsável pela análise pipetou
5 mL do soro e transferiu para um balão volumétrico de
100 mL, completando o volume do balão com água
destilada até a marca de aferição. Em seguida, retirou uma
alíquota de 10 mL do balão e transferiu para um
erlenmeyer, contendo um indicador universal, no qual foi
acrescentada, aos poucos, uma solução padrão de nitrato
de prata de concentração 0,02 mol/L.

47. O metanol, também conhecido como álcool da madeira,
pode ser produzido industrialmente pela reação do carvão
de coque (processo carboquímico) com vapor d’água, em
que se obtém o gás de água ou gás de síntese, uma mistura
de monóxido de carbono com hidrogênio gasoso que
reagem em presença de um catalisador metálico
produzindo o metanol de acordo com a equação a seguir:

CO(g) + 2 H2(g)

CH3OH(g)

A certa temperatura, em um recipiente de 1 L, são
introduzidos 3 mol de CO(g) e 5 mol de H2(g). Depois de um
certo tempo, o sistema atinge um equilíbrio (equilíbrio I)
quando é formado 1 mol de metanol. Em seguida,
adiciona-se certa quantidade de hidrogênio gasoso ao
sistema, e, depois de um tempo suficientemente longo, o
sistema atinge um novo estado de equilíbrio (equilíbrio II).
Considerando as informações fornecidas, qual o gráfico que
melhor representa os equilíbrios I e II?

Considerando que o volume gasto do titulante foi de 4 mL,
pode-se inferir que a porcentagem (m/m) de cloreto de sódio
no soro fisiológico apresenta um valor mais próximo de
Dado: densidade do soro fisiológico = 1,0 /mL.
A) 0,63%.

A)

B) 0,75%.
C) 0,82%.
D) 0,94%.
E) 1,26%.
46. O gráfico a seguir representa a pressão de vapor, em função
da temperatura, em oC, de cinco amostras, sendo uma delas
água pura. As outras amostras foram preparadas
dissolvendo-se, separadamente, em 1000 g de água, as
seguintes quantidades de soluto: 0,2 mol de sulfato de
magnésio; 0,1 mol de sulfato de alumínio; 0,1 mol de
cloreto de cálcio e 0,1 mol de nitrato de sódio.

B)

C)
Considerando as informações fornecidas no texto e o
gráfico representado anteriormente e sabendo que os sais
estão 100% dissociados, pode-se afirmar que a curva C,
representa
A) água pura.
B) solução aquosa de sulfato de alumínio.
C) solução aquosa de cloreto de cálcio.
D) solução aquosa de sulfato de magnésio.
E) solução aquosa de nitrato de sódio.
20
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REAÇÃO III

D)

REAÇÃO IV
25 oC/1 atm

REAÇÃO V
E)

Considerando as informações do texto e analisando as
equações químicas dadas anteriormente, pode-se afirmar
que a única reação que está corretamente representada,
levando-se em conta os produtos formados e as condições
reacionais é a
A) I.
B) II.
C) III.
48.

D) IV.

REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO GRUPO OH

E) V.

Na Química Inorgânica, o grupo OH é muito
importante, pois é o grupo funcional das bases (Teoria de
Arrhenius) e, portanto, o responsável pela reatividade das
bases inorgânicas. Na Química Orgânica, o grupo OH aparece
nos álcoois, fenóis e ácidos carboxílicos. Nesses compostos, o
grupo OH não tem caráter básico nem a reatividade que
caracteriza as bases inorgânicas. No entanto, substâncias
muito reativas podem substituir o OH dos álcoois, fenóis e
ácidos carboxílicos, dando origem a compostos orgânicos
importantes. A substituição do grupo OH dos fenóis é mais
difícil do que nos álcoois. Essas substituições só ocorrem com
substâncias muito reativas ou em condições drásticas.

49. O paracetamol, cuja nomenclatura oficial (IUPAC) é
N-(4-hidroxifenil)etanamida, também conhecido por
acetaminofeno, é um fármaco com propriedades
analgésicas e antipiréticas que pode ser sintetizado a partir
da reação entre o p-aminofenol e o anídrico acético.
Considerando que, além do paracetamol, é produzido ácido
acético e que foram misturados 50 gramas de cada
reagente, pode-se inferir que a massa de paracetamol
produzida, considerando um rendimento de 80%,
apresenta um valor mais próximo de
A) 69,2 g.

A seguir estão descritas algumas reações envolvendo
compostos que apresentam o grupo OH:

B) 55,4 g.

REAÇÃO I

D) 39,6 g.

C) 48,7 g.
E) 27,5 g.

REAÇÃO II
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Essa imagem e esse trecho exemplificam

50. Em um laboratório de Química, um professor pediu aos
seus alunos que montassem uma célula galvânica formada
por eletrodos de zinco e hidrogênio para determinar o pOH
de uma solução desconhecida (solução-problema).
A solução-problema foi colocada no compartimento do
eletrodo de hidrogênio e a pressão do hidrogênio foi
controlada para ser de 1 atm. A concentração em
+
quantidade de matéria dos íons Zn2(aq)
era de 1 mol/L e a

A) o modo de vida de todas as cidades-Estado gregas, em
particular a cidade-Estado de Delos, responsável pela
defesa nas Guerras Médicas.
B) a maneira como os macedônicos treinavam seus
soldados, na superação da dor, era uma garantia de
ganho nos conflitos medievais.
C) a maneira como os atenienses treinavam seu poderoso
exército para garantir a hegemonia na Península do
Peloponeso.

ddp da pilha, a 25 oC, indicou um valor de + 0,26 V.
Dados:
+
Zn2(aq)
+ 2 e− → Zn(s) E0 = − 0,76 V
+
2 H(aq)
+ 2 e− → H2(g)

D) o duro cotidiano das legiões romanas que, sob as ordens
do próprio imperador, treinavam para manter o
imperialismo de Roma vigente.

E0 = 0,00 V

R = 8,314 J.K − .mol−

E) o pesado treinamento que os espartanos recebiam
desde a infância, transformando-os em guerreiros
extremamente habilidosos.

1 F = 96500 C.mol−

De acordo com as informações fornecidas no texto,
pode-se afirmar que o pOH da solução-problema
apresentou um valor mais próximo de

52.

A) 8,47.

13 LOCAIS HISTÓRICOS DESTRUÍDOS
PELO ESTADO ISLÂMICO
Em quase seis anos de combate, os militantes
do ISIS foram responsáveis pela destruição de uma
considerável parte do passado da Síria e do Iraque.
Para se afirmar, o Estado Islâmico tem se esforçado para
destruir sítios arqueológicos e históricos de civilizações e
religiões antigas, em uma tentativa de apagar o passado (...)

B) 7,52.
C) 6,45.
D) 5,53.
E) 4,32.

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/
Sociedade/noticia/2016/01/>.
Acesso em: 23 set. 2019.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
51. Observe a imagem e leia o trecho.

Sobre a destruição do patrimônio histórico-cultural pelo
Estado Islâmico, infere-se que
A) o grupo visa a criar um Estado Laico e, devido a isso,
destrói ícones religiosos de todas as crenças.
B) o grupo visa a criar um Estado no qual o Islamismo e o
Cristianismo podem ser cultuados, sendo qualquer ícone
de outra religião destruído.
C) representa uma ação de fundamentalismo religioso, visto
que os ícones de qualquer outra religião são destruídos a
fim de afirmar a superioridade do Islamismo.
D) representa uma ação de relativismo cultural, pois trata
de manter o patrimônio histórico relativo ao Islamismo
(religião que mais cresce no mundo).
E) representa uma característica de todos os membros do
Islamismo, visto que, desde a Antiguidade, essas práticas
foram incentivadas pelo Profeta Maomé no século VI d.C.

Agogê era o rigoroso regime obrigatório de
educação e treinamento imposto a todos os cidadãos do
sexo masculino, exceto aos filhos primogênitos das casas
então reinantes. O treinamento envolvia a aprendizagem
da discrição, o cultivo da lealdade ao grupo, o treinamento
militar (por exemplo, a tolerância à dor), a caça, a dança, o
canto e o preparo social (comunicação). A palavra “agogê”
significava “dependência”, mas, no contexto em questão,
sua acepção podia remeter à ideia de “liderança”,
“orientação” ou “treinamento”.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Agog%C3%AA>.
Acesso em: 23 set. 2019.
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53.

Baseado no Mapa de Tascanelli e em outras obras
sobre navegação, Colombo fez vários cálculos e elaborou um
plano. Apresentou tal plano a Portugal, que o recusou.
Entre os anos de 1484 e 1485, Colombo parte para Castela,
uma província da Espanha. Consegue, então, apresentar seu
projeto aos Reis Católicos Fernando e Izabel, que não lhe
deram qualquer reposta definitiva. Em 1492, é assinado um
acordo entre Colombo e os Reis Católicos. As despesas da
expedição foram custeadas (meio a meio) pela Coroa
Espanhola e por banqueiros genoveses de Sevilha.

Textos para a questão 54.
TEXTO I
PETRÓLEO SOBE 12% APÓS ATAQUES DE
DRONE CONTRA INSTALAÇÕES SAUDITAS
O preço do petróleo disparou nos mercados globais
neste domingo (15/9/2019) em reação aos ataques de drones a
petrolíferas na Arábia Saudita no sábado (14/9/2019), que
podem levar a uma redução de metade da produção diária de
petróleo saudita.
Disponível em:
<https://br.financas.yahoo.com/noticias-ataques/>.
Acesso em: 23 set. 2019.

TEXTO II
(...) No dia 16 de outubro de 1973, em plena Guerra
do Yom Kippur, os países árabes descobriram um modo menos
violento de atingir seus objetivos. Criada no início dos anos 60,
a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)
aumentou o preço do barril de US$ 3 para US$ 5. Logo em
seguida, os países árabes decretaram boicote aos Estados
Unidos e à Holanda, aliados de Israel.

Disponível em: <ttps://www.infoescola.com/
biografias/cristovao-colombo/>.
Acesso em: 23 set. 2019.

Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com>.
Acesso em: 23 set. 2019.

Acerca da viagem acordada entre Colombo e os Reis
espanhóis, sabe-se que Colombo

54. Os textos demonstram que a ocorrência de eventos globais
altera a dinâmica de preços do petróleo e seus derivados.
No caso da crise do Petróleo da década de 1970, a
economia brasileira também foi atingida. Como alternativa
para essa alta dos preços, o governo Geisel, em 1975,

A) aproveitou a baixa assiduidade dos portugueses na rota
do Périplo Africano e conseguiu chegar às Índias em
1492.
B) criou uma rota na qual contornou a América do Sul,
chegando a Calicute em 1500.

A) criou a Agência Nacional do Petróleo para regular os
preços no Brasil, impedindo que a crise fosse severa no
país.

C) fez uma negociação com os navegadores portugueses,
que, em troca de parte do ouro descoberto nas Índias,
permitiram que ele fizesse a mesma rota de Vasco da
Gama.

B) criou a Petrobras, levando o Brasil à autossuficiência
petrolífera.
C) criou o Proálcool, programa que incentivou a fabricação
de carros movidos a etanol como substituição dos
derivados de petróleo.

D) acreditava que a Terra era redonda. Devido a isso, saiu
do Porto de Palos pensando que conseguiria chegar às
Índias navegando em direção ao Ocidente.

D) negociou com a Venezuela preços mais baixos por barril
em troca da exportação de matérias-primas para a
indústria venezuelana.

E) naufragou com toda sua esquadra quando tentava
atravessar o Cabo das Tormentas no contorno do
continente africano.

E) ampliou a extração de petróleo no Rio Grande do Norte
como alternativa de redução de consumo do petróleo
estrangeiro.
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55.

Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza
originária e coletiva, que não se confunde com o conceito
civilista de propriedade privada. O direito dos povos indígenas
às suas terras de ocupação tradicional configura-se como um
direito originário e, consequentemente, o procedimento
administrativo de demarcação de terras indígenas se reveste
de natureza meramente declaratória. Portanto, a terra
indígena não é criada por ato constitutivo, e sim reconhecida
a partir de requisitos técnicos e legais, nos termos da
Constituição Federal de 1988.

57. Como podemos saber qual a intenção de uma propaganda
em nosso cotidiano? Qual é a influência de meios de
comunicação de massa, como TV e internet, sobre uma
sociedade? Como as pessoas são levadas a acompanharem
um reality show como se vissem uma novela?
Os primeiros filósofos que detectarem a dissolução das fronteiras entre informação, consumo, entretenimento e política,
ocasionada pela mídia, bem como seus efeitos nocivos na
formação crítica de uma sociedade, foram membros
A) da Escola de Amsterdã.
B) da Escola de Frankfurt.
C) da Escola de Chicago.
D) do Instituto Collège de France.
E) da Escola Austríaca.

Disponível em: <http://www.funai.gov.br/>.
Acesso em: 23 set. 2019.

A demarcação das terras indígenas tem relação direta com
A) necessidade de expandir o garimpo no Brasil, aproveitando
a mão de obra e o conhecimento da terra por parte dos
nativos.

58.

B) a ligação intrínseca entre a sobrevivência e a cultura dos
indígenas associadas à integração desses grupos com a
terra.

CHINA ACABA COM A POLÍTICA DO FILHO ÚNICO
E PERMITIRÁ 2 CRIANÇAS POR CASAL
Decisão é tomada após mais de 30 anos
da política de apenas um filho.
Anúncio foi feito na reunião anual do
Partido Comunista da China.

C) o indígena brasileiro, que aprendeu, durante a colonização,
a melhor forma de lidar com a terra, por isso as
demarcações estão ligadas à necessidade de promover o
agronegócio no Brasil.

Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia>.
Acesso em: 23 set. 2019.

D) a integração dos nativos à sociedade contemporânea,
pois, nas terras demarcadas, eles têm um espaço para
criar uma sociedade aos moldes das grandes cidades.

Essas informações fazem referência ao rígido controle
estatal exercido sobre a população na China. O conceito
que aborda o controle de massas por parte do Estado
desenvolvido pelo filósofo francês Michel Foucault é

E) a integração do índio com a economia capitalista por
meio de atividades extrativistas, visto que a madeira das
áreas demarcadas pode ser vendida para empresas
nacionais, gerando emprego e renda para os nativos.

A) Microfísica do Saber.
B) Poder Metafísico.
C) Hermenêutica.
D) Monofisismo.
E) Biopoder.

56. Grandes Navegações é o nome dado ao período da história
em que os europeus se lançaram à navegação do Oceano
Atlântico. Esse processo foi encabeçado pelos portugueses
e, um tempo depois, foi também colocado em curso pelos
espanhóis e por outros povos da Europa. Os resultados
foram a “descoberta” de inúmeros locais até então
desconhecidos pelos europeus e a chegada ao continente
americano em 1492.

59.

O pioneirismo de Portugal explica-se por uma série de
fatores, entre eles
A) a Revolução de Avis e a Monarquia consolidada.
Hong Kong está em contagem regressiva para
2047. Se nada mudar, esse é o ano em que o território
passará a ser controlado completamente pela China.
A China cedeu Hong Kong ao Reino Unido em
1842 após a Primeira Guerra do Ópio. Por cerca de um
século e meio, o território foi uma colônia britânica.
E só foi devolvido aos chineses em 1997, quando Hong
Kong passou a ser uma região administrativa especial da
China (...)

B) a unificação territorial assegurada e a vitória na Guerra
dos Cem Anos.
C) uma monarquia parlamentarista e a descoberta da
pólvora.
D) o conhecimento náutico e um governo burguês.
E) investimentos na indústria e um governo centralizado.

Disponível em: <https://www.bbc.com/
portuguese/internacional-48871500>
Acesso em: 2 set. 2019.
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Acerca das manifestações que vêm ocorrendo em Hong
Kong, em 2019, pode-se afirmar que

61.

A) a população de Hong Kong foi às ruas em protesto contra o
regime político antidemocrático, controlado pelo Partido
Comunista de Hong Kong, além da falta de autonomia
econômica do socialismo de mercado imposto pela China.
B) os protestos estão relacionados ao questionamento da
devolução do território de Hong Kong para a tutela da
China, visto que 90% da população deseja retornar ao
controle dos britânicos em 2047.
C) a população de Hong Kong protesta contra o
intervencionismo das potências europeias em sua
economia – herança do neocolonialismo – exigindo que
a independência em relação à China ocorra de imediato.
D) milhões de pessoas foram às ruas para questionar a
prisão da chefe do Executivo, Carrie Lam, ordenada pelo
presidente chinês Xi Jinping devido à aprovação de uma
lei que retira o direito da China de exercer a defesa
militar de Hong Kong.
E) milhões de pessoas saíram às ruas inicialmente
motivadas por uma lei que autorizaria extradições de
cidadãos locais ao território chinês propriamente dito,
mas também para externar a insatisfação de cidadãos de
Hong Kong com Pequim.

PACTO COLONIAL

Disponível em: <https:// google.com/noticias>.
Acesso em: 23 set. 2019.

O Pacto Colonial representou a exclusividade de comércio
entre Portugal e Brasil durante o processo de colonização.
Sobre o fim do Pacto Colonial no Brasil, é correto afirmar que
A) ocorreu devido ao domínio espanhol pelo rei Felipe II
durante o período da União Ibérica.
B) a quebra desse monopólio português se deu a partir da
Proclamação da República em 1889.
C) o rompimento do monopólio português se deu graças à
intervenção da Inglaterra na economia colonial brasileira
em 1789.
D) a quebra do monopólio português se deu com a abertura
dos portos brasileiros às nações amigas em 1808.

60.

E) ocorreu graças à política intervencionista da França
Napoleônica que vislumbrava derrubar o poderio dos
ingleses e estabelecer seu domínio na América.
62.

O atentado da rua Tonelero foi uma tentativa de
assassinar o jornalista e político Carlos Lacerda, na
madrugada do dia 5 de agosto de 1954, em frente à sua
residência, no número 180 da rua Tonelero, em
Copacabana, Rio de Janeiro, que culminou na morte do
major-aviador Rubens Florentino Vaz e no ferimento do
guarda municipal Sálvio Romeiro.

“(...) O coronel seria um elemento eminentemente eleitoral, cuja liderança política se exercitava em
decorrência da sua liderança econômica; e o argumento
para que o seu poder se legitimasse estaria no aliciamento
de eleitores e no preparo das eleições. Todavia, a nível
local, o coronel seria um organizador do seu mundo,
inseparável da sociedade agrária, protetor do “camponês”,
para quem era o protetor e o mandão, e articulador da
sociedade local ao sistema político, econômico e social.
Dessa forma, o poder do coronel derivaria mais do seu
prestígio e da sua honra social, tradicionalmente
reconhecidos, do que da sua situação econômica.”
Disponível em: <https:// google.com/noticias>
Acesso em: 23 set. 2019.

Disponível em: <https:// yahoo.com/noticias>
Acesso em: 23 set. 2019.

Esses fatos são exemplos
O caso relatado ganhou importância histórica por

A) da política dos governadores entre os governadores e o
presidente no período do Brasil Populista.

A) ter dado início ao Golpe que levou os militares ao poder
por vinte e um anos.
B) ter servido de plataforma de campanha para o general
Eurico Gaspar Dutra em sua eleição para Presidência da
República.
C) constituir-se o marco da derrocada do presidente da
República Getúlio Vargas, levando-o ao suicídio.
D) ter representado o marco do fim do governo de João
Goulart, acusado pelos seus opositores de ser o
mandante do crime.
E) ter levantado questionamentos na sociedade que
passou a exigir um plebiscito para a decisão pelo sistema
parlamentarista ou presidencialista.

B) de controle político do presidente da República com o
chefe local para a manutenção do poder.
C) da política café com leite, com objetivo de ter o controle
do voto através da prática do “cabresto”.
D) do coronelismo, que, aliado aos trabalhadores urbanos,
controla as eleições por meio de práticas fraudulentas.
E) da prática política da Primeira República do Brasil, para
manutenção do poder e neutralização da oposição.
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63.

Nos últimos dias, a água dos Rios Voadores, que
transportam pela atmosfera a umidade da Amazônia para
todo o sul e centro-oeste do continente, foi substituída por
fumaça, que chegou a ser notada nos estados de São Paulo
e Paraná. A causa? A quantidade de focos de incêndio
registrados na Amazônia em 2019 é uma das maiores dos
últimos anos. De janeiro a agosto, o número de queimadas
na região foi 145% superior ao registrado no mesmo
período de 2018.

65.

Manifestações ocorrem um dia depois de
protestos que reuniram milhões de pessoas ao redor do
mundo para exigir políticas contra a mudança climática.
A operação de limpeza em massa foi organizada
pela fundação “Let’s Do It”, que pretende “conectar e
empoderar as pessoas e organizações de todo o mundo
para fazer que nosso planeta fique livre do lixo”, de acordo
com seu site oficial.

Disponível em: <https://www.greenpeace.org/brasil>.
Acesso em: 23 set. 2019.

A partir do texto, depreende-se que

Disponível em: <https://exame.abril.com.br>.
Acesso em: 23 set. 2019.

A) os impactos gerados pelas queimadas ficam restritos ao
complexo amazônico.

A partir da leitura do texto, pode-se inferir que

B) a circulação atmosférica amplia os efeitos das queimadas.

A) são articulações institucionais organizadas pelos governos
constituídos.

C) os focos de incêndio na Amazônia têm nas práticas
agrícolas a sua origem.

B) essas campanhas são inócuas pela abrangência dos
esforços.

D) a chuva originada na Amazônia não é alterada pelas
queimadas da região.

C) são movimentos desarticulados e isolados, pois o lixo é
um problema ambiental local.

E) o ciclo hidrológico da Amazônia tende a ser alterado a
partir das queimadas.
64.

DIA MUNDIAL DA LIMPEZA REÚNE MILHARES
DE ATIVISTAS EM TODO O PLANETA

D) o terceiro setor é um caminho às demandas
socioambientais no planeta.

ARÁBIA SAUDITA ATACA REBELDES DO IÊMEN
QUE TERIAM BOMBARDEADO REFINARIAS

E) a campanha fortalece o estado e busca soluções através
de políticas públicas.

Apesar de confronto com rebeldes houthis,
Arábia Saudita acusa o Irã de ter feito ataques a
instalações de petróleo.

66.

A REINVENÇÃO DA COMIDA
Carne sintética, superalimentos, ingredientes
modificados, produtos orgânicos, com menos gordura,
açúcar e sal. Novas tendências de consumo começam a
provocar uma revolução na indústria de alimentos em todo
o mundo.

Riad — A coalizão liderada pela Arábia Saudita em
apoio ao governo do Iêmen de Abdo Rabu Mansur Hadi
lançou uma operação contra vários “alvos hostis” no norte
da estratégica cidade de Al Hudaida, no Mar Vermelho.

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/edicoes/1193/>
Acesso em: 23 set. 2019.

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/mundo>.
Acesso em: 23 set. 2019.

A partir da leitura do texto, conclui-se que

A partir do texto, pode-se afirmar que

A) houve a repercussão do evento regional, pois diz
respeito à política regional.

A) existe um processo de fortalecimento da agricultura
moderna.

B) os ataques surgem em retaliação ao Iêmen em função da
posição pró-ocidente.

B) ocorre uma busca de um cardápio com base em
alimentação saudável.

C) o incidente político tem componentes regionais.

C) há o consumo de produtos com base na agricultura
orgânica e familiar.

D) o evento representa a participação de grupos radicais na
construção da democracia.

D) se percebem inovações técnicas de produção na
indústria alimentícia.

E) a construção ideológica do radicalismo tem sempre
fundamentação religiosa.

E) ocorre o empoderamento dos produtos orgânicos em
detrimento do fast-food.
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67.

O Estatuto da Cidade é uma tentativa de
democratizar a gestão das cidades brasileiras através de
instrumentos de gestão, entre os quais podemos destacar
o Plano Diretor, obrigatório para toda a cidade com mais de
vinte mil habitantes ou aglomerados urbanos. A aplicação
desses instrumentos de gestão trazidos pelo Estatuto da
Cidade tem como objetivo a efetivação dos princípios
constitucionais de participação popular ou gestão
democrática da cidade e da garantia da função social da
propriedade que se constitui na proposição de uma nova
interpretação para o princípio individualista do Código Civil,
entre outros princípios.

69. Analise as imagens.

Disponível em: <https://www.infoescola.com/
administracao_/estatuto-da-cidade/>.
Acesso em: 23 set. 2019.

A leitura do texto nos leva a concluir que
A) o estatuto é um documento político, mas sem enfoque
econômico e social.
B) a gestão da cidade deve passar pelos preceitos da
democracia participativa.

Disponível em: <https://www.bioorbis.org/2015/01/>.
Acesso em: 23 set. 2019.

C) os agentes produtores do espaço urbano agem em
sintonia com a justiça social.

As imagens apontam um dos problemas de degradação e
redução do acesso à água em várias partes do Planeta.
Analise as proposições e assinale aquela que mostra a
denominação do processo e uma estratégia que evite o seu
desenvolvimento.

D) o desenvolvimento das cidades fortalece a exclusão e as
desigualdades sociais.
E) a participação popular fica em plano secundário em
função dos poderes econômicos.
68.

A) Lixiviação – reconstituição da vegetação herbácea.
B) Erosão fluvial – plantio das matas de galeria.
C) Assoreamento – replantio da mata ripária.
D) Voçorocamento – reflorestamentos das vertentes.
E) Sedimentação – construções de canais fluviais.

Em muitas cidades ou locais em que não há
disponibilidade de água, são necessárias soluções que
lidem com o contexto, especificidade e características da
área. Outro fator importante na questão hídrica é a
disponibilidade desses recursos nas regiões do mundo e até
no Brasil, pois, mesmo que tenhamos 13,7% de toda a água
doce superficial da Terra, 70% desse total está localizado na
Região Amazônica e apenas 30% estão distribuídos pelo
resto do País. Além disso, ao passo que há industrialização,
também existe um grande potencial de contaminação, o
que vai restringindo ainda mais as fontes de água doce.
Cada vez mais as pessoas tentam utilizar novas técnicas
para conseguir diminuir o gasto e o consumo de água.

70.

Os solos amazônicos possuem uma restrita
camada de matéria-orgânica que se encontra na superfície,
conhecida como húmus. Essa fina camada fértil é oriunda
da própria floresta. Nela os organismos (insetos, fungos,
algas e bactérias) vivos reciclam os nutrientes dispostos no
ambiente.
Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/>.
Acesso em: 23 set. 2019.

Disponível em: <https://www.ecycle.com.br>.
Acesso em: 23 set. 2019.

A reciclagem de matéria orgânica observada na Amazônia
deve-se

A leitura do texto nos remete ao conceito de

A) ao alto índice de chuvas que desloca sedimentos e
decompõe a matéria orgânica.

A) sustentabilidade ambiental.
B) retroalimentação hídrica.
C) pegada hídrica.
D) gestão dos recursos hídricos.
E) equilíbrio de produção e distribuição hídrica.

B) à grande amplitude térmica da região que facilita a
decomposição.
C) ao clima quente e úmido que favorece o alto nível de
decomposição via microrganismos.
D) ao terreno cristalino que impede a infiltração e garante
a decomposição do material.
E) à vegetação, pois, sendo caducifoliada, fornece mais
matéria orgânica à decomposição.
27

366834

