Processo Seletivo – 2022.2
GRADUADOS – MEDICINA

Conhecimentos Gerais, Específicos 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:
Formação geral
Formação específica

01 a 21
22 a 70

21 questões
49 questões

03. Você dispõe de 4h (quatro horas) 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.

Nome:
Curso:

Inscrição:
Idioma:

Sala:

Data: 14/7/2022
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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 ESTÍMULO À
SOLIDARIEDADE: UM DEVER SOCIAL E POLÍTICO NO CONTEXTO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 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 1
SEJA UM DOADOR
De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), de cada oito potenciais doadores, apenas um
é notificado. Enquanto em países como Espanha – referência mundial quando o assunto é transplante – são registrados perto de
40 por milhão, no Brasil essa taxa ainda não alcançou 20 doadores para cada milhão de população.
Diversos fatores contribuem para esse número, mas um dos principais é a negação familiar, uma vez que, no Brasil, para
ser doador, não é preciso deixar nada por escrito, e sim comunicar à família, pois somente os parentes podem autorizar a doação.
Para mudar esse quadro e permitir que cada vez mais pessoas que estão na fila dos transplantes possam voltar a
desfrutar de uma vida confortável, é essencial inserir a temática da doação no cotidiano, dentro das escolas e faculdades de
Medicina, por exemplo, e também desfazer mitos que circulam entre a população.
Disponível em: https://www.adote.org.br/seja-um-doador.
Acesso em: 4 jul. 2022 (adaptado).

TEXTO 2
MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA CAMPANHA PARA INCENTIVAR DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
Nos últimos 20 anos, o sistema público brasileiro fez mais de 412 mil transplantes, reforçando a capacidade dessa rede
que é referência no mundo.
Neste momento, mais de 50 mil brasileiros aguardam a sua vez de receber um órgão e recomeçar. Por isso, deixe todo
mundo saber que você é um doador. Esse é o tema da campanha de incentivo a doação de órgãos e tecidos lançada em 2021 pelo
Ministério da Saúde. O objetivo é incentivar os potenciais doadores a deixarem a família ou pessoas próximas cientes dessa
vontade, já que são eles que poderão tomar essa decisão.
Em 2021, entre as mais de 2 mil famílias que estavam vivendo um momento difícil de perder alguém, 38% recusaram a
doação de órgãos. Por outro lado, 61% disseram sim para vida continuar. Essa escolha em um momento de dor profunda é delicada,
mas pode ficar mais leve se a família souber da vontade do doador.
Para dar voz à campanha, o Ministério conta com uma ajuda muito especial: a cantora Naiara Azevedo canta a música
tema que incentiva os doadores a conversarem com suas famílias e deixarem claro se desejam doar. O videoclipe é veiculado na
TV, rádio, internet, redes sociais e outras mídias. “Estou muito feliz de ser porta-voz dessa campanha. Quero dizer que sou doadora
de órgãos, já comuniquei a minha vontade para minha família. Caso você seja um doador e ainda não conversou com a sua família,
basta comunicá-los”, disse a cantora durante a gravação.
Para apoiar os hospitais integrantes do Sistema Nacional de Transplantes e garantir a qualidade desses serviços, o
Ministério da Saúde lança uma estratégia que aprimora a concessão de incentivo financeiro para ações de doação e transplantes
na rede pública de saúde. O objetivo é estabelecer critérios e níveis de desempenho para essas unidades, baseados em qualidade
de atendimento, indicadores de segurança do paciente, acesso, entre outros. Com base nesses parâmetros, cada hospital será
classificado e receberá uma pontuação, que irá resultar em um percentual maior de recursos.
Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/
setembro/ministerio-da-saude-lanca-campanha-para-incentivar-doacao-de-orgaos.
Acesso em: 4 jul. 2022 (adaptado).
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TEXTO 3
CAMPANHA FOCA EM CONVERSA COM FAMÍLIA PARA AUMENTAR DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
Em 2020, recusa à doação de órgãos por parentes ficou em 37,8%
As peças publicitárias sobre doação de órgãos têm como foco estimular quem deseja doar a conversar com seus
familiares. Isso porque, pela legislação brasileira, não adianta deixar expresso em documento, ou mesmo registrado em cartório, o
desejo de realizar o processo, pois a palavra final caberá sempre aos parentes, destacou o Ministério da Saúde.
De acordo com dados da pasta, em 2020, o índice de recusa à doação de órgãos pela família ficou em 37,8% dos casos
com morte encefálica identificada, que é quando cessa a atividade cerebral do paciente – momento que torna o quadro irreversível,
mas que ainda permite a extração de órgãos e tecidos em bom estado.
O índice vem apresentando ligeira redução ano a ano, tendo ficado em 41,3% em 2018 e em 39,4% em 2019. Além da
campanha, é necessário aprimorar ainda mais a capacitação dos profissionais de saúde responsáveis por abordar as famílias ainda
dentro das unidades hospitalares, destacou a coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes. “Não podemos trabalhar com
profissionais que não tenham treinamento. É um serviço muito técnico, que precisa de muita expertise”, ressaltou a coordenadora.
“É necessário que façamos um investimento massivo na educação continuada”, reforçou, pedindo o engajamento, nesse aspecto,
das secretarias municipais e estaduais de Saúde.
Outro ponto a ser mais bem trabalhado é a identificação da morte encefálica. Estima-se que, no Brasil, ocorram mais de
9 mil mortes encefálicas que propiciem a doação de órgãos, mas que passam em branco pelos profissionais de saúde.
Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-09/
campanha-de-doacao-de-orgaos-foca-conversa-entre-doador-e-familia?amp.
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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CONHECIMENTOS GERAIS

03.

RECORDAÇÃO
Agora, o cheiro áspero das flores
Leva-me os olhos por dentro de suas pétalas.

01.

Eram assim teus cabelos;
Tuas pestanas eram assim, finas e curvas.
As pedras limosas, por onde a tarde ia aderindo,
Tinham a mesma exalação de água secreta,
De talos molhados, de pólen,
De sepulcro e de ressurreição.
E as borboletas sem voz
Dançavam assim veludosamente.

Disponível em: https://br.ifunny.co/picture/o-conhecimento-eo-poder-rinha-de-quanto-mais-voce-VT7cprjq6
Acesso em: 19 jun. 2022

Restitui-te na minha memória, por dentro das flores!
Deixa virem teus olhos, com besouros de ônix,
Tua boca de malmequer orvalhado,
E aquelas tuas mãos dos inconsoláveis mistérios,
Com suas estrelas e cruzes,
E muitas coisas tão estranhamente escritas
Nas suas nervuras nítidas de folha,
E incompreensíveis, incompreensíveis.

No texto, a intenção comunicativa é
A) apresentar as difíceis escolhas da vida.
B) mostrar a relevância do conhecimento.
C) criticar a falta de investimento na educação.
D) denunciar a realidade sobre a falta de água no mundo.
E) revelar as dificuldades de acesso à água em algumas regiões.
02.

MEIRELES, Cecília. Seleta em prosa e verso.
Rio de Janeiro, José Olympio, 1978.

FLOR DA PELE

Esse poema revela que o intimismo da poesia de Cecília
Meireles é feminino pelo(a)
A) delicadeza das imagens que transmite.
B) forte viés místico presente nos versos.
C) busca do vago e do indefinível.
D) presença dos questionamentos existenciais.
E) associação da musicalidade ao escapismo romântico.

Zeca Baleiro

Ando tão à flor da pele
Qualquer beijo de novela me faz chorar
Ando tão à flor da pele
Que teu olhar flor na janela me faz morrer
Ando tão à flor da pele
Meu desejo se confunde com a vontade de não ser
Ando tão à flor da pele
Que a minha pele tem o fogo do juízo final

04.

VERSOS ÍNTIMOS
Vês? Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
Somente a Ingratidão, esta pantera
Foi tua companheira inseparável!

Ando tão à flor da pele
Qualquer beijo de novela me faz chorar
Ando tão à flor da pele
Que teu olhar flor na janela me faz morrer

Acostuma-te à lama que te espera!
O Homem, que, nesta terra miserável,
Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.

Ando tão à flor da pele
Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser
Ando tão à flor da pele
Que a minha pele tem o fogo do juízo final

Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro.
A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Se a alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!

Disponível em:
https: //www.letras.mus.br/zeca-baleiro/49383/
Acesso em: 29 jun. 2022 (fragmento).

ANJOS, Augusto dos. Eu e outros poemas. 30.ed.
Rio de Janeiro: Livraria São José, 1965. p. 146.

No último verso das estrofes, o autor utilizou, como recurso
de expressividade, uma repetição de uma estrutura
sintática formada por oração

No plano da linguagem, além da novidade do vocabulário
até então considerado “baixo” em poesia, esse poema
também inova no tom
A) coloquial e cotidiano.
B) científico e místico.
C) pessimista e anticlerical.
D) vago e misterioso.
E) lúdico e naturalista.

A) adjetiva com ideia de explicação.
B) coordenada com aspecto de conclusão.
C) substantiva apositiva com caráter de explicação.
D) adverbial com a semântica de consequência.
E) adverbial com sentido de causa.
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05.

Mídias Sociais são sites e aplicativos que permitem conexão
e interação entre os usuários. Uma aluna da Universidade
de Washington falou sobre como os(as)
A) aplicativos contribuem para a solidão e a desinformação
de vários membros.
B) consequências negativas das plataformas são oriundas
do seu projeto.
C) pesquisas recentes associam o uso de mídias sociais à
solidão e à desinformação.
D) pessoas precisam ter maior controle sobre os aplicativos
que utilizam.
E) plataformas ajudam pessoas a se sentirem mais
conectadas e informadas.
07.
Disponível em: https://www.mdig.com.br/?itemid=5951.
Acesso em: 29 jun. 2022.

To start with the first half of the paradox:
Masks reduce the spread of the Covid virus by preventing virus
particles from traveling from one person’s nose or mouth into
the air and infecting another person. Laboratory studies have
repeatedly demonstrated the effect. Given this, you would
think that communities where mask-wearing has been more
common would have had many fewer Covid infections.
But that hasn’t been the case. In U.S. cities where mask use has
been more common, Covid has spread at a similar rate as in
mask-resistant cities.
Advocates of mandates sometimes argue that
they do have a big effect even if it is not evident in
population wide data, because of how many other factors
are at play. But this argument seems unpersuasive.

Essa obra é um exemplo de land art. Esse tipo de expressão
artística busca
A) promover a integração da natureza aos espaços tradicionais,
como galeria de arte e museu.
B) valorizar a natureza ao transformá-la em arte revolucionária
e de alto valor comercial.
C) revitalizar o conceito dos ready-mades, criando uma arte
transgressora e polêmica.
D) empregar os recursos naturais como forma de reafirmar
os postulados da arte clássica.
E) utilizar os recursos provenientes da natureza para o
desenvolvimento do produto artístico.
06.

FROM THE BEGINNING OF THE PANDEMIC, THERE
HAS BEEN A PARADOX INVOLVING MASKS

Disponível em:
https://www.nytimes.com/2022/05/31/
briefing/masks-mandates-us-covid.html.
Acesso em: 3 jun. 2022 (adaptado).

Disrupted sleep, lower life satisfaction and poor
self-esteem are just a few of the negative mental health
consequences that research has linked to social media.
Somehow the same platforms that can help people feel
more connected and knowledgeable also contribute to
loneliness and disinformation. What succeeds and fails,
computer scientists argue, is a function of how these
platforms are designed. Amanda Baughan, a graduate
student specializing in human-computer interaction, a
subfield of computer science, at the University of
Washington, believes that interdisciplinary research could
inform better social platforms and apps. At the 2022
Association for Computing Machinery Computer-Human
Interaction (CHI) Conference on Human Factors in
Computing Systems in May, she presented findings from a
recent project that explored how social media triggers what
psychologists call “dissociation,” or a state of reduced selfreflection and narrowed attention. Baughan spoke with
Mind Matters editor Daisy Yuhas to explain how and why
apps need to change to give the people who use them
greater power.

Throughout the pandemic, few things incited more discord
than the mandated use of facemasks as a preventative
measure to reduce the spread of Covid-19. The paradox
mentioned in the text could be explained by the premise
A) covid spreads similarly in both mask-wearing and maskresistant cities.
B) many factors influence the data on the efficiency of
mandates.
C) mask-wearing communities have presented fewer
infections.
D) masks work but mask mandates which obligates their
use do not.
E) the spread of the covid virus is demonstrably reduced by
masks.

Disponível em:
https://www.scientificamerican.com/article/why-socialmedia-makes-people-unhappy-and-simple-ways-to-fix-it/.
Acesso em: 3 jun. 2022 (adaptado).
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08.

A fragmentação da produção é originalmente
conceituada, nos estudos de organização industrial, como
uma combinação de processos produtivos desenvolvidos
externamente à firma, que ocorre por meio da divisão da
produção em processos e unidades separadas até obter um
ou vários produtos finais.

10.

Disponível em: https://doi.org/
10.1590/0101‐31572015v35n03a13.
Acesso em: 23 maio 2022.

Disponível em: https://www.bbc.com/
portuguese/geral-49858734.
Acesso em: 25 maio 2022 (adaptado).

O processo descrito tem como exemplo a(s)
A) produção de insumos agrícolas.
B) elaboração de peças de vestuário.

Infere-se, a partir do texto, que a energia eólica é

C) produção em indústrias fordistas.

A) limpa e isenta de impactos naturais.

D) montadoras de carro e as indústrias satélites.

B) renovável e preserva os serviços ambientais.

E) produção em linha de montagem.
09.

Por isso, ele diz que as fazendas eólicas têm um
lado ruim, que precisa ser entendido pela sociedade.
“Gerar energia renovável mediante a força dos ventos é
uma importante estratégia para que o Brasil cumpra com
suas metas de desenvolvimento sustentável e precisa ser
estimulada”, reconhece. “No entanto, apesar de renovável,
ela não é inofensiva à natureza. Há impactos sobre a fauna,
principalmente morcegos e aves, que controlam pragas.
Eles se chocam contra as pás das hélices e morrem.”

C) sustentável e preserva a ecologia da área.
D) moderna e harmoniza com a paisagem natural

Uma solução de Inteligência Artificial pode ser
empregada no monitoramento de máquinas e sistemas
computacionais da empresa. No caso dos equipamentos,
ela pode usar dados de sensores, de câmeras, de registros
em softwares de monitoramento, entre outras fontes.
Em relação aos sistemas, suas informações são
provenientes de bancos de dados, de relatórios, de
históricos etc. Graças aos conteúdos obtidos, ela tem a
capacidade de descobrir gargalos, falhas e outros pontos
fracos nos processos da empresa, diminuindo erros e
aumentando a eficiência operacional. Isso reduz custos e
evita dificuldades para as equipes.

E) sustentável e influencia nos serviços ecossistêmicos.
11.

O digital invade, sem precedentes, a rotina das
empresas, tornando-se um caminho sem volta. A cada
instante, surgem novas ferramentas, dispositivos e formas
inovadoras para diferentes áreas da vida. As empresas não
podem mais ignorar as mudanças em curso, diante de um
cenário de negócios em transformação, imposta pelo
desafio de adaptar-se com grande velocidade ou ficar para
trás, reduzindo seu tamanho ou, até mesmo, perecendo.
Disponível em:
https://www.institutodatransformacao.com.br/manifesto.
Acesso em: 25 maio 2022 (adaptado).

Disponível em: https://www.totvs.com/blog/
inovacoes/o‐que‐e‐inteligencia‐artificial/.
Acesso em: 24 maio 2022.

A partir da leitura do texto, conclui-se que

De acordo com o texto, a eficiência da inteligência artificial
na redução de erros e riscos depende de

A) os sistemas computacionais surgem como ameaças
àqueles que exercem funções criativas.

A) mão de obra especializada.

B) as empresas temem as mudanças tecnológicas devido ao
alto investimento e ao baixo retorno em curto prazo.

B) computadores rápidos.
C) estrutura tecnológica com base em robôs.

C) a gestão, a execução e a produção são processos que
devem ter o digital como ferramenta de efetivação nos
próximos anos.

D) acesso a dados coletados e processados.
E) hardwares com boa capacidade de armazenamento.

D) a instalação e o uso das ferramentas digitais não têm a
interferência do tempo cronológico, haja vista o
processo de análise de resultados.
E) a presença de ferramentas digitais resulta, obrigatoriamente,
na redução de pessoal, já que as tecnologias diminuem
postos de trabalho.

8
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12.

INFLAÇÃO FAZ NOTA DE R$ 100,00 VALER
APENAS R$ 13,43 EM 28 ANOS DO PLANO REAL

14.

COMO FUNCIONA UM SISTEMA DE PIVÔ CENTRAL?

Moeda perdeu 86,57% do poder aquisitivo, aponta
estudo do matemático financeiro José Dutra Sobrinho
exclusivo para a coluna
O pivô central de irrigação é uma tecnologia na
qual a irrigação é feita por meio de uma torre, com uma
estrutura suspensa que gira de forma circular para a parte
superior da plantação. A estrutura possui motor e rodas
para que haja o deslocamento.
Em um sistema com pivô central, uma área
circular é projetada para receber uma estrutura suspensa
que, em seu centro, recebe uma tubulação. Por meio de um
raio que gira em toda área circular, a água é aspergida por
cima da plantação. Assim, o pivô é a fonte fornecedora de
água e de energia elétrica.

Depois de quase 28 anos do Plano Real, a nota de
R$ 100,00, que em julho de 1994 pagava o valor de um
salário mínimo e ainda deixava troco, vale agora R$ 13,43.
Em julho de 1994, o salário mínimo era de R$ 64,79.
Ou seja, uma nota de R$ 100,00, pagava todo o salário
mínimo e ainda tinha troco. Hoje são necessárias 12 notas
e ainda falta dinheiro para pagar o mínimo de R$ 1.212,00.

Disponível em:
https://www.cptcursospresenciais.com.br/
blog/vantagens-do-pivo-central/Erro!A referência
de hiperlink não é válida.
Acesso em: 5 jul. 2022.

Disponível em: https://noticias.r7.com/prisma/
o-que-e-que-eu-faco-sophia/inflacao-faz-nota-de-r100-valer-apenas-r-1343-em-28-anos-do-plano-real06062022Erro! A referência de hiperlink não é válida.
Acesso em: 5 jul. 2022 (adaptado).

Um dos maiores pivôs centrais do mundo, com um raio irrigado
de 1.300 m, foi instalado em 2009 e está em funcionamento em
Pedro Afonso (TO). A área plantada irrigada por esse pivô, em
hectare, corresponde a, aproximadamente,

Segundo o texto, uma pessoa que quisesse adquirir uma
mercadoria que, em julho de 1994, custava R$ 100,00
deveria desembolsar, em julho de 2022, um total de
aproximadamente

A) 69.
B) 169.

A) R$ 186,00.

C) 209.

B) R$ 373,00.

D) 420.

C) R$ 541,00.

E) 530.

D) R$ 744,00.
E) R$ 954,00.

15. A queda livre é um movimento descrito pelos corpos
abandonados a uma certa altura, que acontece
exclusivamente pelo efeito da gravidade local. Nesse tipo
de movimento, desconsidera-se o efeito das forças de
arraste ou atrito, sendo a altura do corpo descrita pela
equação h = at2 + bt + c, onde h é altura em metros e t é o
tempo em segundos.

13. A figura se refere a três miniaturas da torre Eiffel, feitas nas
1
1
1
escalas
,
e
, que estão à venda numa
2000 1500
1000
lojinha de Paris.

Na tabela a seguir, estão registrados alguns instantes da
queda livre de um objeto.

Considerando que o preço seja determinado apenas pelo
peso do ferro, já que esse é o principal custo de produção,
se a miniatura menor está sendo vendida a 10 €, então a

Tempo (s)

Altura (m)

0

800

2

780

4

720

No instante 6 segundos, a altura do objeto é

A) intermediária está sendo vendida a 15,00 €.

A) 700 m.

B) intermediária está sendo vendida a 20,00 €.

B) 680 m.

C) intermediária está sendo vendida a 22,50 €.

C) 660 m.

D) maior está sendo vendida a 40,00 €.

D) 640 m.

E) maior está sendo vendida a 80,00 €.

E) 620 m.
9
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16.

A SOLUÇÃO DE REIDRATAÇÃO ORAL

18.

Dos 513 deputados federais do Brasil, pelo menos
106 são alvos de investigação na Justiça. O levantamento
exclusivo foi feito pelo Congresso em Foco nas bases de dados
do Supremo Tribunal Federal e nos tribunais eleitorais e de
Justiça estaduais. A pesquisa leva em conta inquéritos e ações
penais e eleitorais que tramitam nessas instâncias.
O número de parlamentares alvos de investigação
é maior que o registrado em 2019, primeiro ano da atual
legislatura, que registrou a maior taxa de renovação desde
1994. No ano passado, o levantamento apontou que ao menos
93 deputados estavam sob investigação.
Apesar do crescimento de 17%, a quantidade de
parlamentares às voltas com a Justiça é menor que na
legislatura passada. Em 2018, dos 513 deputados federais,
178 estavam envolvidos em inquéritos ou ações penais, o
equivalente a 34% da Câmara. Atualmente, 21% da Câmara
responde a acusações e investigações judiciais.

A Organização Mundial da Saúde recomenda a
seguinte fórmula para a solução de reidratação oral
(a adição destas massas não modifica o volume):
Para um litro de água potável, adicionar:
• 3,5 g de cloreto de sódio (NaC);
• 2,6 g de bicarbonato de sódio (NaHCO3);
• 1,5 g de cloreto de potássio (KC);
• 20 g de glicose (C6H12O6).
Essa solução satisfaz o critério fisiológico para a
absorção intestinal de água e eletrólitos e a necessidade de
equilibrar o balanço hidroeletrolítico negativo em crianças e
adultos que apresentam desidratação como consequência de
diarreia.
Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/276866217_Utilizacao_do_soro_cas
eiro_nas_doencas_diarreicas_um_programa_de
_promotores_de_saude_do_Baixo_Amazonas.
Acesso em: 28 jun. 2022 (adaptado).

Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/.
Acesso em: 5 jul. 2022.

Se dois deputados federais do ano de 2018 fossem
escolhidos ao acaso, a probabilidade de que nenhum deles
estivesse envolvido em inquéritos ou ações penais seria de
aproximadamente

Com base nas informações do texto, conclui-se que a
concentração, em quantidade de matéria (em mol/L), dessa
solução em relação ao sal, que também é utilizado como
antiácido estomacal, é mais próximo de

A) 34%.
B) 42%.
C) 50%.

Dados: Massas atômicas: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23;
C = 35,3; K = 39.

D) 58%.
E) 66%.
17.

A) 0,02.
B) 0,03.

Os barbitúricos (ou derivados do ácido barbitúrico)
foram, por muito tempo, a droga de escolha para o tratamento
da insônia. O ácido barbitúrico é um composto heterocíclico
formado por um anel de seis membros e é produzido pela
reação de condensação entre uma molécula de ureia
[O = C(NH2)2] e uma molécula de ácido propanodioico, com
formação de duas moléculas de água. O declínio de seu uso se
deu por vários motivos, como mortes por ingestão acidental,
uso em homicídios e suicídios e, principalmente, aparecimento
de novas drogas como os benzodiazepínicos. Atualmente, os
barbitúricos ainda são utilizados no tratamento de distúrbios
convulsivos e na indução da anestesia geral.

C) 0,06.
D) 0,11.
E) 0,22.
19.

Disponível em: https://www2.unifesp.br/
dpsicobio/drogas/barbi.htm.
Acesso em: 27 jun. 2022 (adaptado).

Na transição do século XIX para o século XX, o
cientista Ernest Rutherford, juntamente a alguns cientistas
colaboradores, desenvolveu alguns experimentos para
explicar a estrutura e a natureza da matéria. Durante o
estudo da interação da radiação alfa com a matéria,
Rutherford realizou, de forma inusitada, a primeira reação
de transmutação artificial. Ele bombardeou o núcleo de um
átomo de nitrogênio, resultando na formação de um átomo
de oxigênio e na liberação de uma partícula subatômica.
Disponível em: https://www.preparaenem.com/
quimica/transmutacao-artificial.htm/.
Acesso em: 3 jul. 2022.

A partir do texto, conclui-se que a fórmula molecular desse
ácido é
A) C4H4N2O2.

Com base nas informações do texto, a equação que representa
um processo semelhante ao realizado por Rutherford é

B) C4H3N2O4.
C) C4H4N2O3.

A) 1H2 + 1H2 → 2He3 + 0n1

D) C4H6N2O3.

B) 92U235 + 0n1 →

E) C4H6N2O4.

56Ba

C) 82Pb209 → − 1β0 +

140

83Bi

+

94

+ 2 0n1

209

D) 90Th232 → 42α4 + 2−1β0 +
E) 4Be9 + 2α4 → 0n1 + 6C12
10

36Kr

84Po

216
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20.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O hipoclorito de sódio (NaCO), conhecido
popularmente como água sanitária, é uma solução aquosa
0,2 mol/L em soluto. Quando diluída, pode ser utilizada
para limpeza geral, branqueamento de tecidos e remoção
de bactérias.

22.

Disponível em: http://www.quimica.ufpr.br/paginas/
lpq/a-quimica-da-agua-sanitaria/,
Acesso em: 2 jul. 2022 (adaptado).

Considerando que, para limpeza geral, a indicação é usar ½
copo de 100 mL de capacidade de água sanitária para
preparar 2 litros de solução, conclui-se que o pH da solução
preparada, a 25 oC, é igual a
Dados: Kb(CO−) = 2 ⋅ 10−8; Produto iônico da água, a
25 oC: Kw = 1,0 ⋅ 10–14.
A) 12.
B) 11.
C) 10.
D) 9.

Disponível em: https://3.bp.blogspot.com/
-WwV3cgA48C4/UmZoxwHj8BI/AAAAAAAAAuY/
nVRl1P3IwPE/s1600/ciclo+esquistossomose.jpeg
Acesso em: 2 jul. 2022.

E) 8.
21.

Quando se diz que determinada reação teve um
rendimento de X%, significa que, para cada 100 partes
(em quantidade de matéria, massa, volume ou número de
moléculas) de substância que se esperava obter
teoricamente (como produto de reação) obtiveram-se na
prática (quantidade real) apenas X partes. A quantidade
real utilizada pode ser calculada utilizando a expressão:

Deduz-se que a forma infectante do parasita encontra-se,
principalmente, no(a)
A) veia porta hepática.
B) veia mesentérica inferior.
C) interior do caramujo.
D) água.
E) solo.

quantidade real ⋅ X = quantidade teórica
23.

Com base no texto e na equação de obtenção da amônia,
representada a seguir, qual a quantidade real de matéria
(número de mols) de gás hidrogênio que deve ser utilizada
para se obter 102 gramas de amônia (massa molar igual a
17 g ⋅ mol−1), sabendo que, nas condições em que é
realizada, a reação tem um rendimento de 60%?
N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g)
A) 8
B) 9
C) 12
D) 15

Na cadeia transportadora de elétrons, os
elétrons ricos em energia que foram formados durante a
glicólise (NADH) e no ciclo de Krebs (NADH e FADH2)
serão metabolizados em moléculas energéticas, o ATP,
possibilitando o uso dessa energia pela célula. Nas cristas
mitocondriais, existem várias proteínas transmembranas, a
coenzima Q e outras proteínas chamadas de citocromos,
que contêm cobre e ferro e transportam os elétrons,
gerando energia que depende de oxigênio para ocorrer.
Os citocromos se encontram enfileirados nas membranas
internas das mitocôndrias, por isso essa etapa é chamada
de cadeia transportadora de elétrons.
Disponível em: https://escolaeducacao.com.br/
cadeia-transportadora-de-eletrons/.
Acesso em: 2 jul. 2022 (adaptado).

E) 17

A partir do texto, infere-se que
A) a cadeia transportadora é uma das etapas anaeróbicas
da respiração celular.
B) os citocromos são oxidados ao receberem os elétrons.
C) a paralisação dessa cadeia afetaria a homeostase celular.
D) a cadeia respiratória ocorre no citosol.
E) a cadeia respiratória transforma NAD e FAD em ATP.
11
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24.

26.

Disponível em: https://www.anglo.g12.br/
imprimir/imprimir_noticias.php?id=686/.
Acesso em: 29 jun. 2022.

Disponível em: https://blog.maxieduca.com.br/
wp-content/uploads/2018/11/bainha-de-mielina.jpg
Acesso em: 2 jul. 2022.

Essa tirinha ilustra um tipo de

Uma doença que, reconhecidamente, relaciona-se à
estrutura que se encontra danificada na imagem pode ser
exemplificada pelo(a)

A) procarionte sendo capturado por um nematódeo.
B) procarionte realizando a fagocitose como processo de
defesa.

A) miastenia grave.

C) protozoário utilizando a pinocitose como processo de
nutrição.

B) botulismo.
C) esclerose múltipla.

D) protozoário utilizando a fagocitose como processo de
alimentação.

D) beribéri.
E) Mal de Parkinson.
25.

E) protozoário utilizando a clasmocitose como processo de
digestão intracelular.

O primeiro caso de varíola dos macacos foi
confirmado no Ceará. A informação foi repassada pela
Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O órgão disse que o
paciente tem 35 anos, mora em Fortaleza, é brasileiro e tem
histórico de deslocamento recente para São Paulo e Rio de
Janeiro, cidades que já confirmaram casos da doença.

27.

Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
ceara/ceara-confirma-primeiro-caso-de-variola-dos-macacos1.3249920. Acesso em: 30 jun. 2022.

A contaminação desse paciente pode ter ocorrido por meio
A) da picada do mosquito transmissor do vírus causador
dessa doença.

O explorador Sir Ernest Shackleton mal tinha se
dado conta de que quase havia chegado mais perto do
Polo Sul do que qualquer outro ser humano quando uma
doença misteriosa o obrigou a voltar para casa, no início do
século XX. Agora, 120 anos após as últimas expedições do
irlandês à Antártida, pesquisadores do Hospital Geral de
Massachussets (MGH), nos Estados Unidos, descobriram
que o fator que debilitava a saúde de Shackleton era, na
verdade, a ausência de tiamina no organismo. O oficial da
marinha mercante britânica apresentava sintomas como
falta de ar e intolerância ao esforço físico.
Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/
Historia/noticia/2021/05/misteriosa-doenca-de-exploradorda-antartida-e-solucionada-apos-120-anos.html.
Acesso em: 29 jun. 2022.

B) do contato direto com pústulas na pele de indivíduos
portadores da bactéria causadora dessa doença.

Essa descoberta permite inferir que o fator que debilitava a
saúde de Shackleton era uma deficiência nutricional
denominada

C) do contato com ferimentos expostos na pele de
indivíduos portadores do fungo causador dessa doença.
D) das vias respiratórias, pelas gotículas de indivíduos
portadores do vírus causador dessa doença.

A) anemia perniciosa.
B) beribéri.

E) da ingestão de alimentos ou água contaminada com
fezes da espécie do macaco causador dessa doença.

C) escorbuto.
D) pelagra.
E) xerodermia.
12
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28.

30.

Cariograma é o nome dado a uma fotografia dos
cromossomos, em que eles são ordenados, esquematicamente,
juntando os pares de cromossomos homólogos, de forma a
permitir o estudo do cariótipo do ser vivo em questão (diploide).
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Idiograma.
Acesso em: 29 jun. 2022.

O cariograma representativo para uma mulher sem
anomalia cromossômica é
A)

B)
Disponível em: https://www.fisicanet.com.ar/
biologia/metabolismo/a/fijacion-de-carbono-01.jpg
Acesso em: 2 jul. 2022.

Após a análise das reações do ciclo de plantas C4 representado
na imagem, deduz-se corretamente que uma das vantagens
desse ciclo é o(a)
A) aumento da taxa fotossintética.
C)

B) aumento da fotorrespiração.
C) maior eficiência na oxidação do carbono.
D) menor acidez no mesófilo.
E) menor recuperação de energia.
29.

PESQUISA APONTA NOVOS ALVOS PARA
A CRIAÇÃO DE ANTICONCEPCIONAL MASCULINO
Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) estudaram uma proteína capaz de modular a
motilidade dos espermatozoides. O foco do projeto é a
proteína EPPIN, sigla em inglês para inibidor de protease
epididimária, cuja função principal é modular a motilidade
dos espermatozoides, ou seja, sua capacidade de nadar até
o ovócito.

D)

Disponível em:
https://veja.abril.com.br/saude/pesquisa-aponta-novosalvos-para-a-criacao-de-anticoncepcional-masculino/.
Acesso em: 1 jul. 2022.

E)

Nessa pesquisa, foi estudada uma proteína atuante em uma
estrutura do gameta que, na espermatogênese, é formada
no período denominado
A) germinativo.
B) crescimento.
C) diferenciação.
D) maturação.
E) ovulação.
13
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31.

33. Hemácias obtidas em uma única coleta de sangue foram
distribuídas em três tubos de ensaio contendo soluções
diferentes. Os esquemas I, II e III, a seguir, representam
esses tubos utilizados no início da experiência.

Fogos de artifício e fogueiras fazem parte da
tradição junina, mas são a principal causa de queimaduras
durante as festividades de São João. Receitas caseiras para
tratar queimaduras devem ser evitadas.

TUBO I

Disponível em https://g1.globo.com/pe/pernambuco/
noticia/2022/06/22/saiba-como-evitar-e-tratarqueimaduras-causadas-por-fogos-de-artificio-efogueiras-durante-o-sao-joao.ghtml.
Acesso em: 1 jul. 2022.

TUBO II

TUBO III

Nesses casos, as medidas recomendadas devem ser
A) expor a área afetada em água corrente em temperatura
ambiente, em seguida passar gelo e pomada para
queimadura.
B) passar gelo na área afetada, em seguida passar pomada
para queimadura e procurar uma unidade de pronto
atendimento.

Disponível em: https://djalmasantos.wordpress.com/
2015/08/05/testes-de-permeabilidade-celular-3/.
Acesso em: 1 jul. 2022.

C) passar creme dental na área afetada, envolver o
segmento afetado com um pano limpo e procurar uma
unidade de pronto atendimento.

Alguns minutos depois, foram feitas as seguintes observações:

D) expor a área afetada em água corrente em temperatura
ambiente, em seguida passar pomada para queimadura
e procurar uma unidade de pronto atendimento.

Tubo I: ocorreu hemólise.
Tubo II: hemácias com volume inalterado.
Tubo III: ocorreu crenação das hemácias.

E) expor a área afetada em água corrente em temperatura
ambiente, envolver o segmento afetado com um pano
limpo e procurar uma unidade de pronto atendimento.

A partir dessa experiência, conclui-se que as soluções
contidas nos tubos I, II e III em relação às hemácias são,
respectivamente,

32.

A) hipertônica, hipotônica e isotônica.
B) hipertônica, isotônica e hipotônica.
C) hipotônica, hipertônica e isotônica.
D) hipotônica, isotônica e hipertônica.
E) isotônica, hipertônica e hipotônica.
34.

Disponível em: http://www1.pucminas.br/imagedb/
documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20130912164902.pdf/.
Acesso em: 29 jun. 2022.

Essa ilustração representa componentes celulares de
defesa que participam diretamente da ativação da

Os monoclonais para combater o Sars-CoV-2
apresentaram resultados promissores em ensaios clínicos
em 2020, e, no fim de 2021, a agência reguladora dos EUA
concedeu autorização de uso de emergência a três deles
para tratar a covid. Uma desvantagem ainda é o preço alto
demais para tornar o tratamento acessível, uma
preocupação do painel de especialistas da OMS, que
recomenda os anticorpos monoclonais como terapia
anticovid.
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/
ciencia-e-saude/2021/12/4971349-confira-os-10-feitoscientificos-que-marcaram-2021.html.
Acesso em: 30 jun. 2022 (adaptado).

A) hemostasia.
B) imunização passiva.
C) produção de aquaporinas.

Esses anticorpos são revolucionários, também, para aplicações
terapêuticas em casos de

D) resposta imune humoral.
E) resposta imune inata.

A) IST e câncer.
B) câncer e protozooses.
C) doenças autoimunes e IST.
D) protozooses e bacterioses.
E) câncer e doenças autoimunes.
14
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C) vermelhas ou do Tipo I, que realizam contração lenta;
possuem numerosa quantidade de mitocôndrias e
mioglobina.

35.

D) vermelhas ou do Tipo II, que realizam contração lenta;
possuem numerosa quantidade de mitocôndrias e
mioglobina.
E) vermelhas ou do Tipo II, que realizam contração rápida;
possuem numerosa quantidade de mitocôndrias e
mioglobina.
37.

Disponível em: https://i.pinimg.com/736x/96/9f/31/
969f310567a0733211b195790249cb8d.jpg
Acesso em: 3 jul. 2022.
Disponível em: https://www.coladaweb.com/
wp-content/uploads/2014/12/20170801-insetos2.jpg.
Acesso em: 2 jul. 2022.

O órgão indicado na imagem é um local
A) com características anfícrinas em relação a suas secreções.
B) onde os carboidratos são eficientemente digeridos.

Considerando que o sistema representado na imagem é
comum a todos os insetos, a redução de mosquitos adultos
por meio do uso de inseticidas seria mais eficiente se o
veneno fosse usado sob a forma de um

C) alcalino de digestão de proteínas.
D) livre da ação do sistema nervoso autônomo.
E) normalmente estimulado pelo estado de tensão e perigo.
36.

A) líquido.
B) gás.

FIFA DIVULGA PÔSTER OFICIAL DA
COPA DO MUNDO 2022

C) sólido.
D) gel.
E) plasma.
38.

QUEDA NA VACINAÇÃO POSSIBILITA VOLTA DE
DOENÇAS QUE JÁ ESTAVAM CONTROLADAS NO PAÍS
A difteria, a poliomielite e a coqueluche entram
nessa lista. “Isso representa um grande retrocesso para a
qualidade da saúde do brasileiro”, afirma o pediatra e
epidemiologista José Geraldo Leite Ribeiro, assessor de
vacinas do Grupo Pardini.
Disponível em: https://revistacrescer.globo.com/
Publieditorial/Grupo-Pardini/noticia/2022/06/
zqueda-na-vacinacao-possibilita-volta-de-doencas
-que-ja-estavam-controladas-no-pais.html.
Acesso em: 1 jul. 2022.

Dessas doenças que já estavam controladas no Brasil,
afirma-se que

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/esporte/
fifa-divulga-poster-oficial-da-copa-do-mundo-2022/.
Acesso em: 2 jul. 2022.

A) as três são classificadas como bacterioses.
B) as três são classificadas como viroses.

Na musculatura esquelética dos atletas que participam
desse tipo de competição esportiva, há predomínio do
trabalho de fibras

C) uma é classificada como virose e duas são protozooses.
D) duas são classificadas como bacterioses e uma é virose.
E) duas são classificadas como viroses e uma é bacteriose.

A) brancas ou do Tipo I, que realizam contração rápida;
possuem pouca quantidade de mitocôndrias e mioglobina.
B) brancas ou do Tipo II, que realizam contração rápida;
possuem pouca quantidade de mitocôndrias e mioglobina.
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39.

41.

EM 5 ANOS, SUS GASTA R$ 1 BI COM DOENÇAS
POR FALTA DE SANEAMENTO...

Disponível em: https://www.passeidireto.com/
arquivo/92223212/sugestao-de-prova-lista-deexercicios-sobre-cadeias-e-teias-alimentares-gabarito.
Acesso em: 1 jul. 2022.

Nessa teia alimentar, o segundo nível trófico é ocupado
pelo(a)
A) inseto e pelo roedor.
B) sapo e pela cobra.

Disponível em: https://blogdoaftm.com.br/
charge-em-5-anos-sus-gasta-r-1bi-comdoencas-por-falta-de-saneamento/.
Acesso em: 1 jul. 2022.

C) coruja e pela cobra.
D) pássaro e pela planta.
E) roedor e pelo pássaro.
40.

Considerando a problemática exposta na charge, podem
ser exemplos dessas doenças:

Um novo passo fundamental foi dado, por meio
de um estudo liderado pelo cientista Javier Fernandez, da
Universidade de Tecnologia e Design de Singapura. De
acordo com o pesquisador, a quitina, um polímero orgânico
facilmente encontrado na Terra, pode ser utilizada para
construção de ferramentas e abrigos em Marte. A pesquisa
aponta que a matéria-prima permite fabricar objetos
rapidamente e com requisitos mínimos de energia e água.

A) difteria, cólera e rubéola.
B) amebíase, ascaridíase e cólera.
C) tétano, tuberculose e amebíase.
D) rubéola, ancilostomose e catapora.
E) ascaridíase, esquistossomose e difteria.
42.

Disponível em: https://casavogue.globo.com/Design/
Tecnologia/noticia/2020/09/cientistas-descobrem-que-quitinapode-ser-o-material-perfeito-para-construir-em-marte.html.
Acesso em: 1 jul. 2022.

ABACATE: BOM PARA O PALADAR E PARA A SAÚDE
“A fruta diminui o índice de massa corporal (IMC) e
reduz em até 42% o risco de síndrome metabólica, que é uma
desordem no organismo capaz de desencadear a obesidade e
a diabetes. Esses benefícios estão relacionados ao ácido oléico,
presente na composição do abacate, que é excelente para
regular os níveis de colesterol, bloqueando a ação do
colesterol ruim”, aponta Danusa Yanes, nutricionista da
Clinipam. Ela destaca que esse tipo de gordura protege os
vasos sanguíneos e o coração contra infartos, tromboses,
entupimento das veias e doenças cardíacas.

Na natureza, esse polímero orgânico faz parte da composição
A) das espículas dos poríferos.
B) da parede celular dos fungos.
C) da parede celular das bactérias.
D) do exoesqueleto dos cnidários.
E) do exoesqueleto dos equinodermos.

Disponível em: https://g1.globo.com/pr/parana/
especial-publicitario/clinipam/guia-da-saude/noticia/2019/
04/05/abacate-bom-para-o-paladar-e-para-a-saude.ghtml/.
Acesso em: 1 jul. 2022 (adaptado).

De acordo com a notícia, um dos componentes nutricionais
do abacate
A) bloqueia a ação do LDL.
B) bloqueia a ação do HDL.
C) aumenta a absorção de HDL.
D) aumenta o armazenamento de LDL.
E) aumenta a absorção de gorduras trans.
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43.

45.

A água apresenta várias propriedades exclusivas,
que garantem a existência da grande diversidade de vida no
planeta Terra. A ilustração a seguir representa uma dessas
propriedades.

Disponível em: https://www.acritica.com/
opiniao/21-07-2020-1.221927/.
Acesso em: 1 jul. 2022.

O inseto apresentado na charge pertence ao gênero
A) Aedes.
B) Anopheles.
C) Culex.
D) Lutzomya.
E) Triatoma.
44.

Disponível em:
https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/arti
gos-cientificos/2016/09-importancia-da-aguae-suas-propriedades-para-a-vida-1.pdf.
Acesso em: 1 jul. 2022.

A cintilografia é um método de diagnóstico por
imagem da Medicina Nuclear. Na tela do computador, são
geradas fotos ou filmes da distribuição de um radiomarcador
injetado no paciente que podem ser analisadas da forma visual
ou quantitativa por meio de cálculos da concentração e
velocidade de movimento desse radiomarcador. O diagnóstico
de doença arterial coronariana suspeita ou conhecida é a
indicação mais comum, podendo ser realizado em esforço (ou
com estresse farmacológico) e em repouso.

A propriedade representada nessa ilustração ocorre devido
à estrutura molecular da água apresentar uma região com
carga aparente negativa, a do
A) oxigênio, e outra positiva, a dos carbonos.
B) hidrogênio, e outra positiva, a dos carbonos.
C) hidrogênio, e outra positiva, a dos oxigênios.

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cintilografia/.
Acesso em: 1 jul. 2022 (adaptado).

D) carbono, e outra positiva, a dos hidrogênios.
E) oxigênio, e outra positiva, a dos hidrogênios.

Esse método tem indicação mais comum para o diagnóstico
de doenças que afetam o(s)

46.

A) estômago.
B) fígado.
C) miocárdio.
D) pâncreas.
E) rins.

Disponível em: https://th.bing.com/th/id/.
Acesso em: 3 jul. 2022.

Considerando a cadeia alimentar da imagem, conclui-se
que a relação ecológica entre a águia e o besouro é mais
próxima de um(a)
A) competição.
B) protocooperação.
C) amensalismo.
D) mutualismo.
E) predação.
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49.

47.

Sobre a progênie possível do casal II.2 x II.3, conclui-se que

Disponível em: https://exerciciosweb.com.br/
microbiologia/simulado-vermes-e-parasitas-gabarito/.
Acesso em: 1 jul. 2022.

A) é impossível o nascimento de filhos homens afetados.
B) a chance de mulheres afetadas é maior do que a de
homens afetados.

No ciclo de vida desse parasita, o agente etiológico da
parasitose é um tipo de

C) a chance de filhos homens normais é maior do que a de
mulheres afetadas.

A) inseto do gênero Lutzomya.
B) inseto do gênero Triatoma.

D) a próxima filha mulher também será afetada.

C) verme do gênero Necator.

E) o próximo filho homem não será afetado.

D) verme do gênero Trichinella.

50.

E) verme do gênero Wuchereria.
48.

JUNHO VERMELHO: ENTENDA A CAMPANHA
DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE
O dia 1º de junho marca o início da campanha
Junho Vermelho, ação que objetiva incentivar a doação de
sangue em hemocentros de todo o Brasil. Neste período, é
celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de
junho, instituído, em 2005, pela Assembleia Mundial da Saúde.
A data é, segundo o Ministério da Saúde, uma homenagem ao
nascimento de Karl Landsteiner, imunologista da Áustria.
Disponível em:
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/c
eara/junho-vermelho-entenda-a-campanha-deincentivo-a-doacao-de-sangue-1.3237932/.
Acesso em: 1 jul. 2022 (adaptado).

Essa campanha homenageia o cientista responsável pela
classificação dos
A) períodos que compõem a hematopoiese.

Disponível em: http://dragoesdegaragem.com/
cientirinhas/cientirinhas-102/.
Acesso em: 4 jan. 2022 (adaptado).

B) grupos sanguíneos do sistema ABO e RH.
C) fatores de coagulação que atuam na hemostasia.

A resposta dessa “cola” apresenta quatro bases nitrogenadas,
sendo

D) genótipos dos grupos sanguíneos no Sistema Rh.
E) genótipos dos grupos sanguíneos do Sistema ABO.

A) duas púricas e duas pirimídicas.
B) três pirimídicas e uma púrica.
C) três púricas e uma pirimídica.
D) as quatro púricas.
E) as quatro pirimídicas.
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51.

Cientistas que passaram anos pulverizando
ocitocina no nariz dos leões descobriram que os grandes
felinos se tornaram muito mais amigáveis com seus
vizinhos e menos propensos a rugir para estranhos quando
receberam o chamado “hormônio do amor”. Os resultados,
publicados na revista iScience, podem contribuir
significativamente para os esforços de conservação, já que
a expansão urbana força mais exemplares a viverem juntos
em reservas.

53.

Disponível em: https://g1.globo.com/
olha-que-legal/noticia/2022/04/02/ocitocina-ohormonio-do-amor-incentiva-lacos-sociais-eajuda-na-conservacao-de-leoes-ferozes.ghtml/.
Acesso em: 2 jul. 2022.

Outras funções desempenhadas por esse hormônio são

Há muito tempo, os cientistas sabem que os
pica-bois-de-bico-amarelo ficam empoleirados em grandes
mamíferos africanos, como girafas, búfalos e elandes, durante
o dia, um relacionamento que oferece aos hospedeiros uma
pele mais limpa e saudável. Esses pequenos pássaros marrons
podem ser vistos em cima ou pendurados nos animais,
procurando por deliciosos parasitas, como o carrapato, no
meio de seus pelos. No entanto, uma série de fotos raras de
um estudo feito com armadilha fotográfica, durante vários
anos, no Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia, revelou que
os pássaros continuam em seus hospedeiros durante a noite.
“Você olha para eles na girafa, e eles estão bem ali,” diz
Meredith Palmer, candidata a Ph.D. em Ecologia
Comportamental na Universidade de Minnesota. “É um local
muito seguro e confortável para os pássaros.”
Disponível em:
https://www.nationalgeographicbrasil.com/
animais/2018/02/novas-fotos-revelam-quepassaros-dormem-nas-axilas-de-girafas/.
Acesso em: 2 jul. 2022 (adaptado).

A) reduzir o cordão umbilical durante o parto e estimular a
produção do leite materno.
B) contribuir na regulação da calcemia e promover a
formação de vitamina D ativa.
C) estimular a liberação do leite materno e promover a
formação de vitamina A ativa.

Esses pássaros estabelecem com grandes mamíferos uma
relação ecológica

D) promover as contrações musculares uterinas e estimular
a liberação do leite materno.

A) desarmônica, com representação (-/-).
B) desarmônica, com representação (+/0).

E) promover a formação de vitamina D ativa e diminuir as
contrações musculares uterinas.
52.

C) desarmônica, com representação (+/-).
D) harmônica, com representação (+/+).
E) harmônica, com representação (+/0).

O esquema a seguir representa componentes do
sistema circulatório humano, com vasos sanguíneos
correspondentes aos números de 1 a 4, indicando por meio
de setas o trajeto do sangue na grande e na pequena
circulação.

54. Alguns tipos de leucócitos estão ilustrados nas figuras
I, II e III.

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/
biologia/leucocitos.htm.
Acesso em: 2 jul. 2022.

Disponível em: https://www.qconcursos.com/
questoes-de-concursos/questoes/4c75e97c-11.
Acesso em: 2 jul. 2022.

Em parasitoses causadas por vermes e nas doenças
alérgicas, ocorre, no organismo humano, um aumento no
número de leucócitos, os quais correspondem ao(s) tipo(s)
ilustrado(s) na(s) figura(s) de número(s)

Durante a circulação sanguínea, o sangue arterial percorre
vasos sanguíneos no coração, os quais, nesse esquema,
correspondem aos números

A) I, apenas.

A) 1 e 2.

B) II, apenas.

B) 2 e 3.

C) III, apenas.

C) 3 e 4.

D) I e II, apenas.

D) 4 e 1.

E) II e III, apenas.

E) 4 e 2.
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55.

Existem vários produtos que são eficientes no
combate às rugas. Entre esses produtos, os que apresentam
ácido hialurônico em sua composição são os mais procurados.
O ácido hialurônico apresenta um desempenho bem mais
satisfatório quando é nanoencapsulado, pois permeia até as
camadas mais profundas da epiderme de maneira segura,
proporcionando efeito lifting imediato e preenchimento facial
progressivo. Dessa forma, o blend do ácido hialurônico
encapsulado garante aumento da firmeza e elasticidade da
pele, diminui rugas e linhas de expressão e melhora seu
aspecto geral.

57. Os humanos apresentam determinação sexual cromossômica.
Sobre o tema, infere-se que um homem, sem anomalias
cromossômicas, é o sexo
A) homogamético, possuindo dois cromossomos sexuais do
mesmo tipo (XX).
B) homogamético, possuindo dois cromossomos sexuais do
mesmo tipo (YY).
C) homogamético, possuindo dois cromossomos sexuais do
mesmo tipo (ZZ).
D) heterogamético, possuindo dois tipos de cromossomos
sexuais, um cromossomo X e outro cromossomo Y.

Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/
especial-publicitario/beauty-care/beauty-care/noticia/
2022/05/18/com-30-anos-pele-comeca-a-apresentarsinais-de-envelhecimento.ghtml.
Acesso em: 2 jul. 2022 (adaptado).

E) heterogamético, pois possui dois tipos de cromossomos
sexuais, um cromossomo Z e outro cromossomo W.
58.

Esse biopolímero utilizado no combate às rugas é um tipo de
A) fosfolipídio e permeia de maneira segura até a hipoderme.
B) proteína e permeia de maneira segura até a camada
papilar da pele.
C) esteroide e permeia de maneira segura até a camada
reticular da pele.
D) carotenoide e permeia de maneira segura até a camada
córnea da pele.
E) glicídio nitrogenado e permeia de maneira segura até a
camada basal da pele.
56. Foram realizados testes de tipagem sanguínea em quatro
pacientes (I, II, III e IV). Os resultados desses testes estão
apresentados nas figuras a seguir.

Disponível em: https://twitter.com/humorpoliticobr/
status/1307296580274458625/.
Acesso em: 2 jul. 2022.

Essa charge evidencia algumas consequências do(a)
A) chuva ácida e das queimadas em áreas de mangue.
B) desmatamento e das queimadas em áreas florestais.
C) eutrofização e da biomagnificação em áreas da caatinga.
D) inversão térmica e do efeito estufa em áreas do cerrado.
E) magnificação trófica e do desmatamento em áreas do
Pantanal.
Disponível em: https://www.estudegratis.com.br/
questao-de-concurso/239733.
Acesso em: 2 jul. 2022.

A partir desses resultados, infere-se que, na necessidade de
realização de uma transfusão sanguínea, o
A) paciente I pode doar sangue para o paciente II.
B) paciente I pode doar sangue para o paciente III.
C) paciente II pode doar sangue para o paciente I.
D) paciente III pode doar sangue para o paciente I.
E) paciente III pode doar sangue para o paciente IV.
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59.

TÉCNICA PERMITE DETECTAR DOENÇA DE
CHAGAS COM IMAGENS DE APARELHO CELULAR

61. Apesar de ser encontrado em grande quantidade na atmosfera,
o gás nitrogênio não é utilizado pela maioria dos organismos
vivos, os quais são incapazes de fixar e incorporar à matéria viva
o nitrogênio atmosférico. A seguir, algumas descrições de
etapas que podem ocorrer no ciclo do nitrogênio:

Pesquisadores desenvolveram uma abordagem de
aprendizado de computador baseada na chamada random
forest, criando um algoritmo para detecção e contagem em
imagens obtidas com a câmera de telefone celular, do estágio
morfológico do Trypanosoma cruzi presente na fase
extracelular e encontrada no sangue de pacientes com a
doença aguda. Assim, o grupo conseguiu automatizar a análise
de imagens adquiridas com um dispositivo móvel, obtendo
uma alternativa para reduzir custos e aumentar a eficiência no
uso do microscópio óptico.

I. Oxidação de nitrito em nitrato.
II. Oxidação de amônia em nitrito.
III. Captação do nitrogênio atmosférico, transformando-o
em amônia.
Nesse ciclo biogeoquímico, as etapas descritas em I, II e III
podem ser realizadas, respectivamente, por bactérias do gênero
A) Rhizobium, Nitrobacter e Nitrosomonas.

Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/
noticias/redacao/2022/05/30/tecnica-permite-detectardoenca-de-chagas-com-imagens-de-celular.htm.
Acesso em: 2 jul. 2022 (adaptado).

B) Nitrobacter, Nitrosomonas e Rhizobium.
C) Nitrosomonas, Rhizobium e Nitrobacter.
D) Nitrosococcus, Rhizobium e Nitrosomonas.
E) Nitrobacter, Nitrosomonas e Nitrosococcus.

Essa nova técnica permite maior detecção e contagem do
protozoário no estágio morfológico denominado

62. As figuras I, II e III a seguir ilustram cortes transversais de
estágios da embriogênese humana.

A) amastigota.
B) epimastigota.
C) tripomastigota.
D) esporozoíto.
E) merozoíto.
60. Na figura a seguir, estão representadas algumas estruturas
celulares de células que compõem o tecido nervoso,
indicadas pelos números de 1 a 5.

Moore et al, 2016.
Disponível em: https://www.vestibulandoweb.com.br/
educacao/biologia/questoes-fases-dodesenvolvimento-embrionario/.
Acesso em: 2 jul. 2022 (adaptado).

O trofoblasto e o embrioblasto podem ser observados
nesse(s) estágio(s) ilustrado(s) na(s) figura(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.

Disponível em: https://djalmasantos.wordpress.com/
2017/09/22/testes-de-sistema-nervoso-vi/.
Acesso em: 2 jul. 2022.

E) II e III, apenas.

A célula responsável pela fagocitose de corpos estranhos ou
resíduos no tecido nervoso está indicada pelo número
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.
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63.

A gonorreia é uma infecção sexualmente
transmissível (IST) e pode atingir, além dos órgãos genitais,
os olhos. Quando afeta os olhos, é responsável por causar
a chamada conjuntivite gonocócica. Emerson Fernandes de
Souza e Castro, oftalmologista do Hospital Sírio-Libanês,
explica que a conjuntivite gonocócica tem algumas
particularidades. “Não é apenas uma conjuntivite, é uma
ceratoconjuntivite [inflamação que afeta a conjuntiva e a
córnea]. A bactéria pode perfurar a córnea em 24 horas”.

66. A ilustração a seguir representa o processo de coagulação
sanguínea.

Disponível em: https://g1.globo.com/saude/noticia/
2022/05/05/infeccao-sexualmente-transmissivel-podeafetar-os-olhos-entenda-o-que-e-a-conjuntivitegonococica-e-como-se-proteger.ghtml.
Acesso em: 3 jul. 2022.

Essa IST também pode ocasionar
A) lesões escamosas na pele e nas mucosas.
B) doença inflamatória pélvica (DIP) em mulheres.
C) lesões papilares (verrugas) nos órgãos genitais.
D) lesões nas palmas das mãos e nas plantas dos pés.
E) cancro duro nos órgãos genitais masculino e feminino.
64.
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/
biologia/coagulacao-sanguinea.htm.
Acesso em: 3 jul. 2022.

A proteína envolvida nesse processo é formada no
organismo humano a partir de uma cadeia de reações que
culmina na ação do(a)
A) trombina sobre o fibrinogênio.
B) fibrinogênio sobre a trombina.

Os anexos embrionários indicados nessa figura pelos
algarismos I e II correspondem, respectivamente, a

C) trombina sobre a protrombina.
D) tromboplastina sobre a trombina.

A) âmnio e córion.
B) córion e âmnio.
C) âmnio e alantoide.
D) saco vitelínico e âmnio.
E) alantoide e saco vitelínico.
65.

E) fibrinogênio sobre a tromboplastina.
67.

O esquema com duas doses da vacina contra o
HPV – com um intervalo de seis meses – oferece 98% de
proteção e deve ser feito antes que a pessoa tenha contato
com o HPV, ou seja, antes do início da vida sexual. Por isso,
a imunização é indicada para meninas de 9 a 14 anos de
idade e meninos entre 11 e 14 anos.

No terceiro domingo de maio, comemora-se o
Dia Internacional dos Celíacos. O mês todo é lembrado
como mês de conscientização dos celíacos. A Doença
Celíaca (DC) é uma doença autoimune, que afeta o
organismo de indivíduos com predisposição genética para
tal, provocada pela ingestão de glúten.
Disponível em: https://g1.globo.com/sp/presidente-prudenteregiao/blog/nutricao-pratica/post/doenca-celiaca.html.
Acesso em: 3 jul. 2022.

Disponível em: https://g1.globo.com/
jornal-nacional/noticia/2022/05/23/taxa-de-vacinacaocontra-hpv-esta-bem-abaixo-da-meta.ghtml.
Acesso em: 3 jul. 2022.

Em indivíduos que possuem essa doença, a ingestão desse
tipo de proteína ocasiona diretamente
A) insuficiência renal.

Esse esquema de vacinação é importante para evitar o
surgimento de novos casos de

B) anemia falciforme.

A) blenorragia.
B) condiloma acuminado.
C) herpes genital.
D) linfogranuloma venéreo.
E) sífilis.

D) inibição do processo de hemostasia.

C) dificuldade em realizar a hematose.
E) diminuição da absorção de nutrientes.
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68.

Neiva Souza, nutricionista e doutoranda em
Neurologia e Neurociências pela UNIFESP, explica que
alguns alimentos possuem certos nutrientes que estão
envolvidos no processo que regula o humor no nosso
cérebro, e o triptofano é um deles. Embora alimentos como
os ricos em triptofano sejam importantes para o nosso
bem-estar, não existe uma única comida perfeita e ideal
que vai induzir sozinha essa sensação no corpo.

69.

A avaliação do senso cromático, também
conhecida como teste de cores de Ishihara, é o exame
oftalmológico que serve para detecção da deficiência
congênita na visão das cores, o daltonismo. O teste de cores
de Ishihara recebeu esse nome devido ao Dr. Shinobu
Ishihara (1879-1963), um professor da Universidade de
Tóquio, que foi o criador desses testes em 1917.
Disponível em: https://vivaoftalmologia.com.br/sensocromatico-o-que-e-e-para-que-serve-o-exame/.
Acesso em: 3 jul. 2022 (adaptado).

Disponível em: https://g1.globo.com/saude/noticia/.
Acesso em: 3 jul. 2022.

Um desses elementos que compõe certos nutrientes
envolvidos na regulação do humor no nosso cérebro é
classificado como um tipo de

Os genótipos de mulheres e homens que apresentam essa
deficiência congênita são, respectivamente,

A) ácido graxo.

B) XDXd e XdY.

B) triglicerídeo.

C) XdXd e XdY.

C) monossacarídeo.

D) XDXD e XdY.

D) aminoácido natural.

E) XdXd e XDY.

A) XDXD e XDY.

E) aminoácido essencial.

70. A tabela a seguir mostra a distribuição dos tipos sanguíneos na população brasileira.

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%
A3o_do_tipo_sangu%C3%ADneo_por_pa%C3%ADs/.
Acesso em: 1 jul. 2022 (adaptado).

De acordo com essa tabela, infere-se que
A) 0,5% da população possui sangue com presença de aglutinogênio Rh e possui aglutininas anti-A e anti-B.
B) 2,5% da população possui sangue com presença de aglutinogênios A e B e possui aglutinina anti-Rh.
C) 45% da população possui sangue com ausência de aglutinogênios A e B e possui aglutininas anti-A e anti-B.
D) 34% da população possui sangue com presença de aglutinogênio B e possui aglutinina anti-Rh.
E) 36% da população possui sangue com ausência de aglutinogênios Rh e possui aglutininas anti-A e anti-B.
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