Processo Seletivo – 2022.2.3
MEDICINA

B

Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Redação
INSTRUÇÕES

01. Verifique, com muita atenção, se este caderno de prova contém um total de 40 (quarenta) 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 desta 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
Ciências Humanas e suas Tecnologias

01 a 20
21 a 40

20 questões
20 questões

03. Você dispõe de 4h e 30min (quatro horas e trinta minutos) para fazer as questões de múltipla escolha de ambos os cadernos 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: 20/7/2022
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REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa sobre o tema
O SIGILO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES COMO DEVER ÉTICO PARA PROFISSIONAIS 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 1

PARA ESPECIALISTAS, ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
RELATADO POR KLARA CASTANHO FOI ANTIÉTICO E ANTIPROFISSIONAL
Atriz contou que médico a obrigou a ouvir coração de bebê durante ultrassom
e que enfermeira ameaçou vazar informações pessoais

Para especialistas, a conduta de profissionais de saúde no atendimento à atriz Klara Castanho foi antiética e
antiprofissional, além de criminosa, no caso do vazamento do sigilo médico. A atriz de 21 anos revelou, no dia 25 de junho de 2022,
que foi estuprada, engravidou e decidiu entregar o bebê diretamente para adoção. Ela divulgou uma carta aberta após a história
ser divulgada por “sites” e redes de fofocas sem o seu consentimento. “Minha história se tornar pública não foi um desejo meu”,
afirma ela no texto.
Na consulta em que contou ter sofrido violência sexual, Klara disse que o médico não teve “nenhuma empatia”. “Ele me
obrigou a ouvir o coração da criança e disse que 50% do DNA eram meus e que seria obrigada a amá-lo”, escreveu a atriz em uma
carta aberta.
A atriz relatou que, após o nascimento do bebê, ainda sob os efeitos da anestesia, foi abordada por uma enfermeira que
ameaçou vazar a história para a imprensa. “A enfermeira que estava na sala de cirurgia fez perguntas e ameaçou: ‘imagina se tal
colunista descobre essa história’. Quando cheguei ao quarto, já havia mensagens do colunista”, contou Klara.
Disponível em: https://g1.globo.com/google/amp/saude/noticia/2022/06/26/para-especialistasatendimento-medico-e-hospitalar-relatado-por-klara-castanho-foi-antietico-e-antiprofissional.ghtml.
Acesso em: 4 jul. 2022 (adaptado).

TEXTO 2
O QUE PODE ACONTECER COM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE DIVULGA DADOS SIGILOSOS
Divulgação de informações sigilosas da atriz Klara Castanho
pode ser enquadrada por lei de proteção de dados e causar processo civil
Antes de revelar publicamente que sofreu um estupro e que ficou grávida após o crime, a atriz Klara Castanho, de
21 anos, teve detalhes sobre sua situação vazados para a imprensa e para o meio artístico por profissionais de saúde.
Tanto a legislação brasileira quanto as regras de sigilo médico protegem os dados de saúde dos pacientes. “Em um
vazamento de dados de saúde, temos não só a questão do sigilo profissional – as profissões da área de saúde têm normas próprias
sobre o sigilo –, mas também um dano moral e um ilícito por parte do hospital quanto à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”,
afirma o advogado e doutor em direito José Luiz Toro, especialista em direito de saúde. Registros médicos e dados sobre saúde em
geral são considerados dados pessoais sensíveis pela LGPD, diz Toro.
Ele explica que o vazamento dessas informações – tanto no caso de uma pessoa famosa quanto no caso de alguém
menos conhecido – pode gerar consequências em diversas esferas. Uma delas é o campo profissional – médicos, enfermeiros e
outros profissionais de saúde têm o dever ético de manter sigilo quanto às informações dos pacientes.
Segundo José Luiz Toro, um caso de vazamento de dados de saúde por profissional também pode dar direito a
uma indenização na esfera da Justiça Civil. “Para isso acontecer, a pessoa que se sente lesada teria que entrar com um processo
contra o profissional que fez o vazamento”, afirma. “São questões relacionadas aos direitos de personalidade, à vida privada”.
O sigilo médico também está previsto no artigo 154 do Código Penal, e a pena prevista é de detenção de um a quatro
anos ou multa: “Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão,
e cuja revelação possa produzir dano a outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa”.
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/saude-ebem-viver/2022/06/27/interna_bem_viver,1376314/amp.html.
Acesso em: 4 jul. 2022 (adaptado).
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TEXTO 3
CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA: CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
VI – O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos
para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua
dignidade e integridade.
Disponível em: https://portal.cfm.org.br/etica-medica/codigo-2010/codigo-deetica-medica-res-1931-2009-capitulo-i-principios-fundamentais/.
Acesso em: 4 jul. 2022 (adaptado).

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
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

03.

01.

Disponível em: https://acontecendoaqui.com.br/
wp-content/uploads/2017/01/campanha-decombate-a-violencia-no-transito-660x330.jpg
Acesso em: 19 maio 2022.

Disponível em: https://www.instagram.com.
Acesso em: 10 mar. 2022.

Nessa campanha, ocorre a utilização de elementos verbais
e não verbais como estratégia argumentativa para

O texto aborda um aspecto da Língua denominado variação
linguística

A) apresentar a preocupação do governo com a segurança
dos pedestres.

A) diatópica.

B) influenciar motoristas quanto ao uso responsável do
telefone móvel no trânsito.

B) diacrônica.

C) chamar a atenção da população para os riscos do uso do
celular no trânsito das grandes cidades.

D) diafásica.

C) histórica.
E) diastrática.

D) utilizar a referenciação anafórica com o pronome “essa”.
E) orientar motoristas e pedestres a evitarem o uso do
celular no trânsito.
02.

04.

Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de
briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore,
no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia
isso faço, gosto; desde mal em minha mocidade.
Daí, vieram me chamar. Causa dum bezerro: um bezerro
branco, erroso, os olhos de nem ser – se viu –; e com
máscara de cachorro. Me disseram; eu não quis avistar. [...]
Povo prascóvio. Mataram. Dono dele nem sei quem for.
Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões.
O senhor ri certas risadas...
Disponível em: www.blogdoaftm.com.br.
Acesso em: 10 maio 2022.

ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. p. 7 (fragmento).

Ao se retirar o acento de “negócio”, evidencia-se a forma
verbal “negocio” do verbo negociar, ou seja, surgirá outro
vocábulo. Isso ocorrerá também com

Em “prascóvio”, o autor utilizou um recurso de
expressividade ao criar um vocábulo. Esse fenômeno
corresponde a um(a)

A) sacrilégio.

A) termo técnico.

B) ridículo.

B) gíria.

C) particípio.

C) regionalismo.

D) maiô.

D) estrangeirismo.

E) ínterim.

E) neologismo.
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05.

Desde a primeira ocupação que os povoadores do
Brasil, e após eles seus descendentes, estão criando por
todo este vasto império um vocabulário novo, à proporção
das necessidades de sua vida americana, tão outra da vida
europeia.
Nós, os escritores nacionais, se quisermos ser
entendidos de nosso povo, havemos de falhar-lhe em sua
língua, com os termos ou locuções que ele entende, e que
lhe traduzem os usos e sentimentos. Não é somente no
vocabulário, mas também na sintaxe da língua, que o nosso
povo exerce o seu inauferível direito de imprimir o cunho
de sua individualidade, abrasileirando o instrumento das
ideias.

07.

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de
Brás Cubas. São Paulo: Scipione, 2004. p. 45.

O fragmento evidencia que a estética realista
A) retrata uma mulher que coloca os instintos acima da
razão.
B) reafirma o perfil da mulher romântica.
C) desconstrói a idealização da mulher.
D) relativiza as virtudes da mulher.

ALENCAR, José de. O Nosso Cancioneiro.
In: Obra Completa. V4. Rio de Janeiro:
J. Aguilar, 11960, p. 965-966 (adaptado).

E) demonstra comiseração diante da fragilidade feminina.
08.

Esse texto evidencia a defesa de José de Alencar em favor
do(a)

MOÇA LINDA BEM TRATADA
Moça linda bem tratada,
Três séculos de família,
Burra como uma porta:
Um amor.

A) supremacia do português lusitano.
B) fusão do português lusitano com as línguas africanas.
C) emprego da linguagem coloquial do início do século XVI.
D) utilização do português brasileiro na literatura nacional.

Grã-fino do despudor,
Esporte, ignorância e sexo,
Burro como uma porta:
Um coió.

E) rejeição da influência europeia na produção artística
brasileira.
06.

Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira,
ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos; muita
preguiça e alguma devoção – devoção, ou talvez medo;
creio que medo.

A UM POETA

Mulher gordaça, filó
De ouro por todos os poros
Burra como uma porta:
Paciência...

Longe do estéril turbilhão da rua,
Beneditino, escreve! No aconchego
Do claustro, na paciência e no sossego,
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!

Plutocrata sem consciência,
Nada porta, terremoto
Que a porta do pobre arromba
Uma bomba.

Mas que na forma se disfarce o emprego
Do esforço; e a trama viva se construa
De tal modo, que a imagem fique nua,
Rica mas sóbria, como um templo grego.

Mário de Andrade.

Não se mostre na fábrica o suplício
Do mestre. E, natural, o efeito agrade,
Sem lembrar os andaimes do edifício:

Escrito em 1922 por Mário de Andrade, esse poema é
apontado como uma das primeiras composições
modernistas da literatura nacional. Nele, por meio do
humor, o autor faz um(a)

Porque a Beleza, gêmea da Verdade,
Arte pura, inimiga do artifício,
É a força, e a graça na simplicidade.

A) apologia à vida do proletariado.
B) sátira ao engajamento social da poesia.
C) crítica mordaz à burguesia brasileira.

BILAC, Olavo.
Disponível em www.dominiopublico.gov.br/
dowload/texto/bv000288.pdf.
Acesso em: 22 maio 2022.

D) resgate do primitivismo na arte.
E) desconstrução dos valores nacionais.

Nesse soneto, observa-se uma
A) busca pelo predomínio da sugestão sobre a descrição.
B) negação da poesia plástica, descritiva e visual.
C) defesa do ideal clássico de arte.
D) rejeição à arte pela arte.
E) crítica à poesia sem sentimentalismo.
7
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09.

11.

Tocador de Guitarra (1923), de Vítor Brecheret.
Altura: 75 cm. Pinacoteca do Estado de São Paulo.

O pagamento dos ceifeiros, de Leon Lhermitte, 1882.
Museu D’Orsay, Paris.

Foi graças, principalmente, a Vítor Brecheret que, na
década de 1920, a escultura brasileira ganhou um aspecto
mais moderno. Essa obra, de Brecheret, revela que a
produção escultórica do artista

Na primeira metade do século XIX, a pintura valorizou as
figuras idealizadas, ditadas pelo imaginário romântico,
porém, na segunda metade desse século, os artistas vão
para as ruas, para o campo e

A) associou a tradição clássica às vanguardas europeias
para reproduzir, de modo fidedigno, a realidade.

A) retratam trabalhadores em plena atividade.
B) mostram o progresso tecnológico exaltando os valores
da burguesia.
C) valorizam as figuras do passado personificando a
liberdade.
D) ilustram os sonhos e as ilusões do final do século XIX.
E) revelam o forte viés místico presente na sociedade
urbana.

B) afastou-se da imitação da realidade e ganhou expressão
por meio de volumes e formas de linhas simples.
C) evidenciou um descuido técnico na reprodução da
realidade para consolidar a influência futurista na arte
brasileira.
D) rompeu com a representação da arte clássica, porém
continuou com uma representação figurativa imitando a
realidade.

10.

E) retratou as emoções mais íntimas do ser humano,
evidenciando uma forte influência do Expressionismo.
12.

Carnaval em Madureira, de Tarsila do Amaral, 1924.
Óleo sobre tela, 76 cm X 23 cm. IEB/USP, São Paulo.
Mulher lendo uma carta, de Vermeer.
Dimensões: 46,6 cm X 39,1 cm. Rijksmuseum, Amsterdã.

Essa obra pertence à fase Pau-Brasil da produção de
Tarsila do Amaral. Nela se observa uma inovadora
interpretação das pessoas e da paisagem, revelando uma
influência do

Essa obra, de Vermeer, importante representante da arte
barroca, evidencia que o artista procurou documentar com

A) Expressionismo.

A) viés místico a simplicidade da vida doméstica.
B) pessimismo e tristeza eventos do cotidiano.

B) Surrealismo.

C) sutil beleza a submissão feminina diante da sociedade.

C) Cubismo.

D) veracidade a realidade da burguesia decadente.

D) Futurismo.

E) delicada beleza os momentos simples da vida cotidiana.

E) Dadaísmo.
8
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DIÁLOGO FINAL

13.

LUZ SOB A PORTA

14.

— E sabem que o cara fez? Imagine só: me deu
a maior cantada! Lá, gente, na porta de minha casa! Não é
ousadia demais?
— E você?
— Eu? Dei telogo pra ele; engraçadinho, quem
ele pensa que eu era?
— Que eu fosse.
— Quem tá de copo vazio aí?
— Vê se baixa um pouco esse som, quer pôr a
gente surdo?

— É tudo que tem a me dizer? – perguntou ele.
— É! – ela respondeu.
— Você disse tão pouco.
— Disse o que tinha para dizer.
— Sempre se pode dizer mais alguma coisa.
— Que coisa?
— Sei lá. Alguma coisa.
— Você queria que eu repetisse?
— Não. Queria outra coisa.
— Que coisa é outra coisa?
— Não sei. Você devia saber.
— Por que eu deveria saber o que você não sabe?
— Qualquer pessoa sabe mais alguma coisa que outro
não sabe.
— Eu só sei o que sei.
— Então não vai mesmo me dizer mais nada?
— Mais nada.
— Se você quisesse...
— Quisesse o quê?
— Dizer o que não tem pra me dizer. Dizer o que não
sabe, o que eu queria ouvir de você.
Em amor é o que há de mais importante:
o que a gente não sabe.
— Mas tudo acabou entre nós.
— Pois isso é o mais importante de tudo:
o que acabou. Você não me diz mais nada sobre o que
acabou?
Seria uma forma de continuarmos.

VILELA, Luiz. Tarde da noite.
São Paulo: Ática, 1998. p. 62.

A situação comunicativa, presente no texto, caracteriza-se
pela utilização de
A) preciosismo linguístico.
B) linguagem informal.
C) vocabulário arcaico.
D) frases imprecativas.
E) expressões de baixo calão.
15.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos plausíveis.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1985. p. 70.
Disponível em:
https://www.pensador.com/frase/MTU0Nzk4NQ/.
Acesso em: 2 mar. 2022.

O texto aborda o fim de um relacionamento amoroso. No
diálogo do casal, observa-se tensão e dificuldade de
comunicação. Para conferir expressividade a essa situação,
o autor empregou o(a)
A) dubiedade semântica.

No texto, observa-se que há uma preocupação com a
elaboração estética da mensagem. Isso caracteriza a
presença da função

B) tom elegíaco.

A) poética.

C) ironia mordaz.

B) referencial.

D) humor como recurso crítico.

C) fática.

E) linguagem truncada.

D) conativa.
E) expressiva.
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16.

18.

The SARS-CoV-2 pandemic has brought racial and
ethnic inequity into sharp focus, as Black, Asian, and
Minority Ethnic people were reported to have greater
clinical vulnerability. During the pandemic, priority was
given to ongoing, reconfigured maternity and children's
healthcare. This study aimed to understand the intersection
between race and ethnicity, and healthcare provision
amongst maternity and children's healthcare professionals,
during the SARS-CoV-2 pandemic.
Disponível em: www.thelancet.com.
Acesso em: 30 maio 2022 (adaptado).

A study entitled “On race and ethnicity during a global
pandemic: An ‘imperfect mosaic’ of maternal and child
health services in ethnically-diverse South London, United
Kingdom” intended to

Disponível em: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images.
Acesso em: 16 fev. 2022.

Ao comentar sobre a fala do porco, evidencia-se um recurso
denominado

A) comprehend the connection between race and ethnicity
and medical care.

A) eufemismo.
B) hipérbole.

B) prioritize ongoing, reconfigured maternity and children's
healthcare.

C) ironia.

C) report the greater clinical vulnerability amongst minority
ethnic people.

D) prosopopeia.
E) onomatopeia.

D) analyze the healthcare provision amongst maternity
healthcare professionals.
E) bring racial and ethnic inequity into sharp focus during
the pandemic.

LÍNGUA INGLESA
17.

On the final day of the 75th World Health
Assembly, Member States requested the Secretariat to
continue the integration of information related to terms,
codes and definitions of existing systems for naming
medical devices, and make them available to Member
States, through its Medical Devices Information System
(MEDEVIS). They asked the Secretariat to link MEDEVIS to
other WHO electronic platforms, such as the International
Classification of Diseases (ICD-11).
The process will advance the management of
medical devices with the goal of enhancing access to
medical devices; contributing to emergency preparedness
and response; and improving patient safety and the quality
of health care.

19.

Disponível em: www.who.int.
Acesso em: 30 maio 2022 (adaptado).

In May 2022, Massachusetts health officials and
the Centers for Disease Control and Prevention confirmed
a single case of monkeypox in a patient who had recently
traveled to Canada. Cases have also been reported in the
United Kingdom and Europe.
Monkeypox isn’t a new disease. The first
confirmed human case was in 1970, when the virus was
isolated from a child suspected of having smallpox in the
Democratic Republic of Congo (DRC). Monkeypox is unlikely
to cause another pandemic, but with COVID-19 top of mind,
fear of another major outbreak is understandable.
Though rare and usually mild, monkeypox can still
potentially cause severe illness. Health officials are
concerned that more cases will arise with increased travel.
Disponível em: www. www.scientificamerican.com.
Acesso em: 30 maio 2022 (adaptado).

Atualmente, existem milhares de tipos de dispositivos
médicos diferentes em uso, desde estetoscópios até
tecnologias de imagem complexas. Por esse motivo, os
Estados-Membros das Nações Unidas

A varíola dos macacos é uma doença viral transmitida de
animais para humanos. Ao comparar essa doença com o
covid-19, o texto afirma que o(a)
A) medo de outro grande surto mundial é compreensível.

A) questioned the need to enhance access to medical
devices.
B) requested the other delegates to make their medical
advancements available.
C) tried to link MEDEVIS to other WHO electronic platforms.

B) varíola dos macacos pode causar sintomas mais graves.
C) vírus foi isolado em uma criança com sintomas raros e
leves.
D) chance de uma nova grande pandemia é possível.

D) asked the Secretariat to continue standardizing the
medical devices nomenclatures.
E) contributed to the improvement of emergency
preparedness and response.

E) doença foi confirmada pela primeira vez no Reino Unido
em 1970.
10
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LÍNGUA ESPANHOLA

20.
17.

Disponível em: www.danscartoons.com.
Acesso em: 30 maio 2022.

Para que uma alimentação seja saudável, é importante ter
variedade, equilíbrio, controle de quantidade (comer o que
é adequado) e qualidade dos alimentos. Ao ler a tirinha,
infere-se que alimentos saudáveis são livres de

Disponível em: https://br.pinterest.com/
ffernandezpalma/mis-comics/.
Acesso em: 28 maio 2022.

Os personagens buscam expressar seus estados de espírito
por meio de referências a

A) gordura.
B) sabor.

A) importantes figuras do universo cultural medieval.
B) momentos conturbados da arte moderna.
C) expressões artísticas que retrataram visões diferentes
de um mesmo momento.
D) artistas que representam diferentes momentos da
história da arte.
E) produções artísticas contemporâneas.

C) sal.
D) colesterol.
E) corante.

18.

Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán
preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi
crimen (no sé si ya dije que voy a relatar mi crimen) y, sobre
todo, a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma
humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen
lo que quieran: me importa un bledo la opinión y la justicia
de los hombres.
SABATO, Ernesto. El Túnel. Editorial
Planeta, 1996. Buenos Aires, Argentina.

No texto, o narrador-personagem evidencia que
A) ele não se importa com a opinião nem com a justiça dos
homens.
B) a justiça não será influenciada pela opinião pública.
C) é importante ouvir a opinião da sociedade para que se
faça justiça.
D) há uma grande preocupação com a sua imagem na
sociedade.
E) a opinião e a justiça dos homens serão decisivas para o
seu destino.
11
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

19.
21.

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma
pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de
confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração
Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas,
viola a Constituição Federal.
STF editou a Súmula Vinculante nº 13/2008.
Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/.
Acesso em: 20 maio 2022.

A violação à Constituição Federal retratada pelo texto
corresponde ao que se denomina
A) populismo.
B) proselitismo.
C) nepotismo.
D) ditadura.
E) despotismo.

Disponível em: http://www.mk3propaganda.com.br/
mk3-cria-anuncio-para-a-barbieri-assistencia-em-espanhol/.
Acesso em: 28 maio 2022.

22.

La lectura del texto permite inferir que Barbieri Asistencia
oferece a sus clientes atención
A) jurídica.
B) financiera.
C) mecánica.
D) médica.
E) psicológica.
20.

O Pasquim foi um semanário alternativo
brasileiro, de característica paradoxal, editado entre 26 de
junho de 1969 e 11 de novembro de 1991, reconhecido pelo
diálogo entre o cenário da contracultura da década de 1960
e por seu papel de oposição ao regime militar. De uma
tiragem inicial de 20 mil exemplares, que a princípio parecia
exagerada, o semanário (que sempre se definia como um
hebdomadário) atingiu a marca de mais de 200 mil em seu
auge, em meados dos anos 1970, tornando-se um dos
maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro.
Disponível em: https://cepein.femanet.com.br/.
Acesso em: 21 maio 2022.

Entre os assuntos publicados no periódico evidenciado no
texto, destacava(m)-se a(s)
A) defesa da abolição total do Estado burguês, considerando o
capitalismo como uma dominação social ilegítima, baseada
em relações sociais hierarquizadas e coercitivas.
B) defesa ufanista da nação, da manutenção de seus
territórios e fronteiras além de resguardar sua cultura e
liberdade de manifestação política.

Disponível em: https://m.facebook.com/
permalink.php?story_fbid.
Acesso em: 28 maio 2022.

C) críticas aos padrões estabelecidos pela sociedade, que
sempre moldou os hábitos, os costumes, os valores e as
tradições, criando uma cultura hegemônica.

En el texto, el término AÚN puede ser reemplazado, sin
cambio de sentido, por

D) críticas às ações do proletariado adepto do socialismo
que atrapalhavam o desenvolvimento econômico da
nação brasileira.

A) incluso.
B) todavía.

E) defesa da ideologia política ultranacionalista e do
autoritarismo característico do governo ditatorial que
vigorava no país.

C) sólo.
D) también.
E) hasta.
12
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23.

A Constituição em destaque estabelecia
A) abertura e descentralização política durante o Governo
de Eurico Gaspar Dutra.
B) controle de grupos ideológicos defensores do socialismo
por meio de órgãos de repressão como o DOI-CODE.
C) rígido controle do Estado sobre os trabalhadores para
evitar greves, contudo ofereceu liberdades políticas para
a maioria da população.
D) autoritarismo e cerceamento de liberdades sob
justificativa ideológica que marcou o período do Estado
Novo.

Disponível em: https://br.pinterest.com/
profrafaelhist/imagens-hist%C3%B3ricas/.
Acesso em: 2 jun. 2022.

E) maior democratização e autodeterminação do povo
brasileiro durante o Governo Provisório de Vargas.

Ao analisar a charge, infere-se que são realizadas críticas
ao(à)

25.

A) ideário iluminista de Thomas Hobbes.
B) pensamento de Maquiavel.
C) relação de suserania e vassalagem.
D) despotismo esclarecido.
E) absolutismo monárquico.
24.

Farroupilhas ou farrapos é a maneira como foram
chamados todos os que se revoltaram contra o governo
imperial, culminando na Proclamação da República
Rio-Grandense. Era termo considerado originalmente
pejorativo, já utilizado pelo menos uma década antes da
Guerra dos Farrapos para designar os sul-rio-grandenses de
certo cunho político.
O termo discriminava os nativos vinculados ao

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

A) grupo da elite açucareira que apoiava o processo de
independência defendido pelo Partido Liberal.
B) Partido Liberal, radicais opositores ao governo central,
destacando-se os chamados jurujubas.

ATENDENDO às legítimas aspirações do povo
brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada
por conhecidos fatores de desordem, resultantes da
crescente agravação dos dissídios partidários, que, uma
notória propaganda demagógica procura desnaturar em
luta de classes, e da extremação, de conflitos ideológicos,
tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se
em termos de violência, colocando a Nação sob a funesta
iminência da guerra civil;
ATENDENDO ao estado de apreensão criado no
País pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais
extensa e mais profunda, exigindo remédios, de caráter
radical e permanente;
ATENDENDO a que, sob as instituições anteriores,
não dispunha, o Estado de meios normais de preservação e de
defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo;
Sem o apoio das Forças Armadas e cedendo às
inspirações da opinião nacional, umas e outras justificadamente
apreensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e
da rapidez com que se vem processando a decomposição das
nossas instituições civis e políticas;
Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o
respeito à sua honra e à sua independência, e ao povo
brasileiro, sob um regime de paz política e social, as
condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e
à sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição,
que se cumprirá desde hoje em todo o País.

C) Partido Conservador, favoráveis à cobrança de impostos
do charque uruguaio.
D) grupo dos estancieiros escravocratas aliados ao monarca
D. Pedro II.
E) Partido Restaurador ou caramuru, defensores das ideias
republicanas e federalistas.
26. A Constituição de 1791 estabelecia a divisão de poderes, tal
como os iluministas defendiam. Assim, a França passou a
ter:
• Poder Executivo: exercido pelo rei
• Poder Legislativo: 745 deputados
• Poder Judiciário: juízes eleitos pelos cidadãos
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/.
Acesso em: 3 jun. 2022.

Durante a Revolução Francesa, em sua primeira fase, foi
estabelecida a Constituição de 1791, que colocou em vigor
uma
A) República Jacobina.
B) República Liberal.
C) Monarquia hereditária.
D) Monarquia Constitucional.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
Acesso em: 2 jun. 2022.

E) Monarquia absolutista.
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27.

Corte de zeros, tablitas de reajuste, congelamento
de preços, gatilho salarial, indexadores, confisco. Esses termos
e expressões fizeram parte do cotidiano dos brasileiros entre
1985 e 1994, época em que o país enfrentava a superinflação,
que corroía velozmente o poder de compra da população e a
capacidade de planejamento das famílias e dos empresários.
A maioria dos brasileiros era obrigada a participar de corridas
aos supermercados, tão logo recebesse o salário no início do
mês, para estocar produtos que aumentavam de preço
diariamente. Alguns poucos cidadãos – que tinham acesso, por
exemplo, a contas remuneradas de curtíssimo prazo
(overnight) – ainda podiam tentar se proteger da inflação.

29. TEXTO I
No Ceará, os festejos do Pau da Bandeira de
Santo Antônio de Barbalha remetem uma tradição de 1928,
quando o pároco e vigário José Correia de Lima promoveu
o cortejo que culminaria no hasteamento da bandeira de
Santo Antônio. Hoje em dia, a festa dura duas semanas,
com seu auge no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio,
quando um enorme tronco é erguido em frente à Igreja
Matriz para receber a bandeira do padroeiro da cidade.
Disponível em: https://cultura.fooba.com.br/.
Acesso em: 28 jun. 2022 (adaptado).

Disponível em: https://www.bcb.gov.br/
detalhenoticia/355/noticia.
Acesso em: 3 jun. 2022.

TEXTO II

Relacionando o texto ao contexto histórico do Brasil na
“Nova República”, surge o Plano

No Rio de Janeiro, os Arcos da Lapa foram
construídos para solucionar o problema do abastecimento
de água na cidade, em 1724. Os arcos são uma edificação
de alvenaria, com arcada dupla e constituem um dos mais
importantes monumentos da arquitetura do Rio.

A) Collor, responsável por reformas econômicas como a
mudança de moeda do cruzeiro para o real, visando ao
controle e à estabilização da inflação.
B) Verão, lançado em janeiro de 1989, por Fernando Collor,
como o quarto plano econômico com o objetivo de
combater a inflação por meio do confisco das cadernetas
de poupança.
C) Real, caracterizado por diversas reformas econômicas
implementadas no Brasil, em 1994, no governo de FHC, seu
objetivo principal era combater a hiperinflação no país.
D) Cruzado I, criado no governo Sarney, para enfrentamento
da alta inflação por meio do congelamento de preços
fiscalizados pela própria população.
E) Bresser, desenvolvido no governo de João Batista
Figueiredo como a terceira tentativa para combater o
processo inflacionário por meio da paridade com o dólar.
28.

Disponível em: https://www.vivadecora.com.br/
pro/arcos-da-lapa/.
Acesso em: 28 jun. 2022.

Partindo da perspectiva do conceito de patrimônio cultural,
A) o texto II conceitua um bem cultural imaterial.
B) ambos os textos articulam sobre bens imateriais.
C) ambos os textos se referem a patrimônios materiais.
D) o texto I se refere a um patrimônio material.
E) o texto I apresenta um bem cultural imaterial.
30.

“Encontrar a tumba de Imhotep”, que, segundo
o historiador William Osler, era “(…) a primeira figura de um
médico que se destacou claramente nas névoas da
Antiguidade,” é um dos principais objetivos da missão
arqueológica que já fez quatro temporadas de explorações
arqueológicas no sítio, acrescentou Waziri, referindo-se aos
achados no sítio, situado cerca de 15 quilômetros ao sul das
famosas pirâmides de Gizé, que fazem parte da lista do
Patrimônio Mundial da Unesco.

A televisão mostra o que acontece? Em nossos
países, a televisão mostra o que ela quer que aconteça; e
nada acontece se a televisão não mostrar. A televisão, essa
última luz que te salva da solidão e da noite, é a realidade.
Porque a vida é um espetáculo: para os que se comportam
bem, o sistema promete uma boa poltrona.
GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços.
14 ed. Porto Alegre: L&PM, 2019, p, 149.

O texto revela uma crítica ao(à)

Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/.
Acesso em: 3 jun. 2022.

A) liberdade individual.
B) protagonismo político.
C) estratégia de dominação.
D) regulamentação tecnológica.
E) comunicação democrática.

As estruturas arquitetônicas mencionadas no texto
A) eram parte do templo de Luxor, local onde viviam os
sacerdotes e se praticava a adoração aos deuses.
B) tinham a função de túmulos e representavam a moradia
da vida eterna para todos os egípcios.
C) eram locais onde ocorriam as práticas fúnebres sem que
houvesse qualquer distinção ou hierarquia social.
D) tinham a função de abrigar o sarcófago do faraó até que
sua alma voltasse ao corpo.
E) eram construções definidas pelas autoridades religiosas
como ponto de adoração dedicado aos deuses e ao faraó.
14
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31.

Trata-se da ideia central formulada por Kant para
que se possa analisar o que motiva a ação humana e
compreender a moral e a ética. O modo como um indivíduo
age com base em princípios que gostaria de ver aplicados é
a máxima e poderá se tornar o que ele chama lei universal.

34.

Disponível em: http://anais.unievangelica.edu.br/.
Acesso em: 21 maio 2022.

Difícil imaginar o que é viver em meio a uma
guerra, em que as famílias são separadas, os pais deixam
seus filhos – sendo obrigados a tornarem-se soldados –, e
os inimigos bombardeiam as casas, as igrejas e as escolas.
No entanto, é isso o que tem acontecido nas últimas
semanas na Ucrânia.
Disponível em: https://www.acn.org.br/
ajuda-emergencial-ucrania.
Acesso em: 22 maio 2022 (adaptado).

O conceito kantiano descrito no texto é o(a)
A) atitude de reserva.
B) teoria cosmológica.
C) materialismo dialético.
D) reflexão cosmogônica.
E) imperativo categórico.
32.

A partir do texto, infere-se que a Ucrânia passa por um(a)
A) desestruturação econômica.
B) conjuntura identitária.
C) reestruturação étnico-cultural.

Com efeito, não há dos nossos atos um sequer
que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao
mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que
deve ser. Escolher ser isto ou aquilo é afirmar ao mesmo
tempo o valor do que escolhemos, porque nunca podemos
escolher o mal, o que escolhemos é sempre o bem, e nada
pode ser bom para nós sem que o seja para todos. (…) Assim
sou responsável por mim e por todos, e crio uma certa
imagem do homem por mim escolhida; escolhendo-me,
escolho o homem.

D) desajuste econômico.
E) crise humanitária.
35.

A agência da Organização das Nações Unidas
(ONU) pede às autoridades desses países para deixarem de
deportar afegãos, já que muitos precisam receber proteção
como refugiados, e pede também que as nações vizinhas ao
Afeganistão mantenham suas fronteiras abertas aos civis
que precisam de proteção internacional.
Disponível em: https://news.un.org/.
Acesso em: 22 maio 2022 (adaptado).

SARTRE, 1978, p.6-7.

O texto remete a uma filosofia

O pedido da ONU tem como base política o conceito:

A) profundamente existencialista que priorizava a existência
material e concreta a qualquer essência possível.
B) em que a produção de ideias e da consciência está, no
princípio, diretamente vinculada à atividade material e
ao intercâmbio material dos homens.
C) que considera o espírito a realidade verdadeira e
suprema, sendo a matéria, no mais rigoroso sentido da
palavra, uma criação daquela realidade.
D) de visão racionalista que defende a possibilidade de
alcance de uma verdade absoluta, incontestável.
E) com base na noção de que o conhecimento das ideias ou
formas puras, imutáveis e perfeitas é o único conhecimento
verdadeiro.
33.

A) asilo político.
B) segurança jurídica.
C) crise humanitária.
D) deportação em massa.
E) migração compulsória.
SEM-TETO

36.

A existência de pessoas desabrigadas é o sintoma
mais visível e severo do desrespeito ao direito à moradia
adequada. A ONU estimava que, em 2005, aproximadamente
100 milhões de pessoas ao redor do mundo não tinham um
lugar para viver e mais de um bilhão estava abrigado de forma
inadequada.

No Brasil, segundo a Fundação Cultural Palmares,
existem 3.447 comunidades quilombolas distribuídas por
todas as regiões. Os quilombolas são os remanescentes de um
grupo étnico-racial formado por descendentes de escravos
fugitivos durante o período da escravidão no país entre outros
grupos que viviam nos chamados quilombos.

Disponível em: http://www.direitoamoradia.fau.usp.br/.
Acesso em: 23 maio 2022.

O texto faz menção a uma questão social que tem como
causa econômica a(s)

Disponível em: https://www.politize.com.br/equidade/.
Acesso em: 20 maio 2022.

A) macrocefalia urbana.
B) especulação imobiliária.

Na atualidade, os quilombos representam uma área de

C) técnicas de urbanismo.

A) organização político-militar.
B) circunscrição cultural.
C) libertação cultural.
D) marginalização cultural.
E) conformidade econômica.

D) segregação socioespacial.
E) ingestão pública.
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37.

CASOS DE DENGUE POR REGIONAL

39.

Dengue por Regional de Saúde em Fortaleza, 2019
(janeiro a setembro). Regionais II, VI e V representam
66,7% das notificações de 2019.
N

Aru é um fenômeno natural comum da selva
amazônica, presente durante todo o ano, com intensidade
maior na estação da cheia, causado pela alta umidade,
gerando uma neblina na copa das árvores. É uma espécie
de cerração que, ao olhar por cima, parece uma camada de
algodão sobre a floresta. Apesar de parecer inofensiva, essa
camada de nuvens que se formam é um perigo para a
aviação, por prejudicar a visão do ambiente.
Disponível em: https://portalamazonia.com/amazonia/.
Acesso em: 28 jun. 2022 (adaptado).

A ocorrência desse fenômeno está ameaçada pelo(a)
A) garimpo clandestino.
B) serrapilheira.
C) pororoca.
D) extrativismo vegetal predatório.
E) laterização.
40.

TERÇA-FEIRA (28) SERÁ DE VOLTA DO CALOR
NO SUDESTE E CHUVAS NO SUL E NORDESTE
Uma massa de ar seco se espalha por grande
parte do Brasil e deixa a umidade do ar bastante baixa em
alguns municípios.

Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/.
Acesso em: 28 jun. 2022.

Disponível em: https://g1.globo.com/.
Acesso em: 27 jun. 2022.

A partir da imagem, infere-se que, em Fortaleza, os casos
de dengue, no período indicado, concentraram-se no(a)

Em grande parte do Brasil, na data indicada, as condições
atmosféricas apontadas no texto indicam

A) centro-sul.
B) extremo oeste.

A) clima com chuvas e trovoadas.

C) faixa litorânea.

B) alto índice pluviométrico.

D) porção setentrional.

C) tempo seco.

E) faixa centro-oriental.
38.

D) acentuado nível de nebulosidade.

SELEÇÃO FAZ OPERAÇÃO ESPECIAL CONTRA
HISTÓRICO RUIM EM JOGOS NA BOLÍVIA

E) clima quente e seco.

Fábio Mahseredjian, preparador físico da seleção
brasileira, responsável por coordenar o lado fisiológico dos
atletas nesta partida, falou em tom de condenação:
“Quem está acostumado não sente. Eles (Bolívia) usam isso
como arma. Eu relato isso como doping ambiental, porque eles
têm vantagem nisso, claramente têm vantagem”. Além dos
sintomas físicos, como cansaço e náuseas, há alterações na
velocidade e na curvatura do lançamento da bola.
Disponível em: https://placar.abril.com.br/.
Acesso em: 28 jun. 2022 (adaptado).

Em relação à Bolívia, a problemática descrita no texto tem
explicação no(a)
A) altitude elevada.
B) clima quente e úmido.
C) extensão longitudinal.
D) velocidade dos ventos.
E) tempo seco típico.
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