
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES  
 
 
 
 

01. Verifique, com muita atenção, se este caderno de prova contém um total de 30 (trinta) 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 01 a 15 15 questões 
Ciências Humanas e suas Tecnologias 16 a 30 15 questões 

 
03. Você dispõe de 4 (quatro) horas 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. 
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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 COMBATE A 
COMPORTAMENTOS TRANSGRESSORES DE PROFISSIONAIS DE MEDICINA COMO DEVER NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E ATÉ 
PESSOAL NA SOCIEDADE BRASILEIRA, 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  

ANESTESISTA É PRESO EM FLAGRANTE POR ESTUPRO DE UMA PACIENTE QUE PASSAVA POR CESÁREA NO RJ 
 

Um médico anestesista foi preso e autuado em flagrante, por estupro, em julho de 2022, no Rio de Janeiro.                             
Segundo investigadores, ele abusou de uma paciente enquanto ela estava dopada e fazia uma cesariana.  

O médico demonstrou surpresa ao receber voz de prisão e ao tomar conhecimento de que tinha sido gravado abusando 
da paciente. O anestesista foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão.  

O presidente do Cremerj disse que “as cenas são absurdas”. A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria 
de Estado de Saúde, a que o Hospital da Mulher de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, está subordinado, repudiaram em nota 
a conduta do médico anestesista.  

“Esse comportamento, além de merecer nosso repúdio, constitui-se em crime, que deve ser punido de acordo com a 
legislação em vigor”, emendaram.  

Disponível em: https://g1.globo.com/. Acesso em: 10 out. 2022 (adaptado).  
 
 
TEXTO 2  

O QUE UM CASO DE ESTUPRO DIZ DA FORMAÇÃO MÉDICA? 
É preciso resgatar o sentido subjetivo do cuidado, inclusive dos mais vulneráveis 

 
No evento abominável de estupro da parturiente, no Rio de Janeiro, em 2022, há de se levantar outra questão além do 

crime penalmente tipificado: trata-se da formação dos nossos futuros médicos. Aquilo de que tomamos conhecimento, naquele 
caso, não acusa apenas um indivíduo, mas também as falhas e os erros do processo formativo profissional e pessoal. Aqui, ouço o 
espanto revoltado de uma senhora que, na padaria, ao meu lado, tomava conhecimento do caso: “como pode né, moço, um rapaz 
que estudou tanto para ser médico, fazer uma barbaridade dessas”. Eu completei: “a senhora tem razão, ele estudou, fez um 
juramento ético…”. A frase daquela mulher me soou, na verdade ainda soa, nos meus ouvidos. Sua indignação e seu espanto nos 
impõem um problema: como anda a formação de valores profissionais e interpessoais daqueles que, em algum momento, terão 
nossa vida nas mãos?  

Disponível em: https://outraspalavras.net. Acesso em: 10 out. 2022 (adaptado).  
 
 
TEXTO 3  

JUSTIÇA CONDENA MÉDICA QUE DIVULGOU ÁUDIO DE DISCUSSÃO COM COLEGA 
Conforme a colega exposta, a médica teria repassado a gravação feita 

de maneira clandestina aos demais profissionais da equipe 
 

A médica que divulgou áudios de uma discussão com uma colega de trabalho teve a sentença mantida, por unanimidade, 
pela 1ª Turma Cível do TJDFT em maio de 2022. Uma indenização por danos morais foi imposta depois que a mulher liberou o 
debate sobre um tratamento a ser prestado a uma paciente. 

Conforme a colega exposta, a médica teria repassado a gravação feita de maneira clandestina aos demais profissionais 
da equipe. No áudio, elas discutiram de forma acalorada, e a profissional exposta afirma ter sido ofendida e constrangida com a 
exposição do diálogo. A divulgação ainda foi avaliada como desnecessária para que a equipe pudesse discutir o melhor tratamento 
a ser adotado, uma vez que todas as informações relevantes para a tomada de decisão estavam registradas no prontuário do 
paciente. O prontuário médico existe para atender a finalidade de registrar todos os procedimentos adotados por qualquer um dos 
profissionais no tratamento e na assistência do paciente. Assim, a ré foi condenada a pagar à autora indenização por danos morais. 
 

Disponível em: https://jornaldebrasilia.com.br. Acesso em: 10 out. 2022 (adaptado). 
 
 
 



 
 

 

 

   3  

Processo Seletivo – Medicina – 2023.1.2 

TEXTO 4 
CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA: O QUE É E POR QUE É IMPORTANTE? 

 
São vários os desafios de médicos, que manejam uma série de instrumentos, técnicas e saberes para auxiliar os pacientes 

na construção de uma vida saudável. Junto a tantas possibilidades de intervenção, há também grandes responsabilidades, por isso 
o Conselho Federal de Medicina (CFM) regula essa atuação profissional por meio do Código de Ética Médica.  

O texto é resultado de dois anos de debates e de milhares de contribuições de médicos de todo o País, de modo a 
apresentar à categoria e à sociedade um parâmetro de conduta.  

Alguns dos temas debatidos no Código de Ética são:  
• responsabilidade profissional; 
• direitos humanos; 
• relação com pacientes e familiares;  
• relação entre médicos;  
• sigilo profissional;  
• publicidade médica.  
No Brasil, as normas que preconizam a ética profissional estão no Código de Ética Médica determinado pelo Conselho 

Federal de Medicina. As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas deste Código. A transgressão das 
normas sujeitará os infratores às penas disciplinares previstas em lei.  

 
Disponível em: https://summitsaude.estadao.com.br. Acesso em: 10 out. 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 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 
 



 
 

 

 

   5  

Processo Seletivo – Medicina – 2023.1.2 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
01. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://www.culturagenial.com/ 
quadro-retirantes-de-candido-portinari/.  
Acesso: em: 31 out. 2022. 

 
Essa obra de Portinari estabelece um diálogo com o 
seguinte fragmento: 

A) “Alargou o passo, desceu a ladeira, pisou a terra de 
aluvião, aproximou-se do bebedouro. Havia um bater 
doido de asas por cima da poça de água preta... Pestes. 
Quando elas desciam do sertão, acaba-se tudo.”                       
(Vidas secas, Graciliano Ramos). 

B) “E então ele é seu filho? A mulher, envergonhada, 
enrolando nos dedos as beiradas imundas do casaco em 
tiras, confessou: É não senhora... A mãe me empresta mode 
eu pedir esmola mais ele...” (O Quinze, Rachel de Queiroz). 

C) “O pranto continuava. Pisadas de pés descalços, palmas, 
muxicões. A criança choramingava baixinho e aquietava-se. 
Novos passos abafados e um baque na cama, que rangia...” 
(Angústia, Graciliano Ramos). 

D) “Que diabo diria ele contra mim na folha? Não sendo 
funcionário público, as minhas relações com o partido 
limitavam-se a aliciar eleitores, entregar-lhes a chapa oficial 
e contribuir para a música...” (São Bernardo, Graciliano Ramos). 

E) “Sombras cambaleantes se alongavam na tira ruiva da 
estrada (...) Sombras vencidas pela miséria e pelo 
desespero que arrastavam passos inconscientes, na 
derradeira embriaguez da fome.” (O Quinze, Rachel de Queiroz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menino e ovelha, de Vicente do Rego Monteiro.  
Dimensões: 33 cm X 46 cm. Coleção Gilberto  

Chateaubriand de Arte Moderna, Rio de Janeiro. 
 

Nessa obra, a representação dos corpos está próxima de 
formas geométricas, evocando a ideia de 

A) assimetria. 
B) fragmentação. 
C) profundidade. 
D) volume. 
E) peso. 

 
03.                       ESSA NEGRA FULÔ 
 

Fulô? Ó Fulô? 
(Era a fala da Sinhá 
Chamando a Negra Fulô.) 
Cadê meu frasco de cheiro 
Que teu Sinhô me mandou? 
 
Ah! Foi você que roubou! 
Ah! Foi você que roubou! 
 
O Sinhô foi ver a negra 
Levar couro do feitor 
A negra tirou a roupa. 
 
O Sinhô disse: Fulô! 
(A vista se escureceu 
Que nem a negra Fulô.) 

 
LIMA, Jorge de. Poesia Completa. Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira, 1980 (fragmento). 

 
Nesse fragmento, o poeta aborda uma temática de cunho 

A) afetivo. 
B) social. 
C) místico.  
D) político. 
E) ideológico. 
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04.       As mulheres de Machado sugerem muito, mais 
do que dizem. Adivinha-se o que vai no coração delas por 
atitudes, gestos, olhares, e nunca se tem certeza de lhes ter 
desvendado os verdadeiros motivos nos sinais. 

SCHULER, Donald. Teoria do Romance. 
São Paulo, Ática, 1989. 

 
O texto infere que as personagens femininas de Machado 
de Assis são 

A) dissimuladas. 
B) vaidosas. 
C) fúteis. 
D) idealizadas. 
E) sedutoras. 

 
05.                  ÚLTIMA FORMA 
                  

Você perdeu 
E sabendo com quem eu lidei 
Não vou me prejudicar 
Nem sofrer, nem calar 
Nem vou voltar atrás. 

 
PINHEIRO, Paulo César.  
Disponível em: https://www.letras.com.br.  
Acesso em: 31 out. 2022 (fragmento). 

 
No texto, observa-se a repetição da conjunção “nem” no 
início de orações que se dispõem em sequência, 
destacando a presença de 

A) hipálage. 
B) onomatopeia. 
C) polissíndeto. 
D) anacoluto. 
E) anadiplose. 

 
06.      João vai à padaria. A padaria é feita de tijolos.               

Os tijolos são caríssimos. Também os mísseis são 
caríssimos. Os mísseis são lançados no espaço. Segundo a 
teoria da relatividade, o espaço é curvo. A geometria 
rimaniana dá conta desse fenômeno. 

 
Marcuschi, 1983:31 In: KOCH, Ingedore Grunfed Villaça. 
A coerência textual. 17. Ed. São Paulo: Contexto, 2006. 

 
Nesse texto, a sequência é coesiva, mas não é vista como 
coerente, porque não é possível estabelecer para ela um(a) 

A) padrão linguístico. 
B) receptor conhecido. 
C) identificação lexical. 
D) unidade de sentido. 
E) único emissor. 

 
 
 
 

07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Henri Matisse. Harmonia em Vermelho.  
Óleo sobre tela 1,81 m X 2,46 m  
Museu Hermitage, Leningrado. 

 
Nessa obra, Matisse alcançou um equilíbrio novo e radical 
entre os aspectos 

A) futuristas e neoclássicos na plasticidade. 
B) bidimensionais e tridimensionais da pintura. 
C) fragmentários e expressionistas na composição das imagens. 
D) acadêmicos e idealizados da arte. 
E) geométricos e acadêmicos na criação artística. 

 
08. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://dasartes.com.br.  
Acesso em: 26 ago. 2022. 

 
Em arte, instalação refere-se a um ambiente construído 
com vários elementos criados por um artista. Quanto ao 
significado de uma instalação, pode-se pensar em várias 
possibilidades. Essa é exatamente uma das características 
da arte contemporânea: o artista, em geral,  

A) busca transformar a criação artística em algo fugaz e 
incomunicável em função do hermetismo da linguagem 
utilizada pela arte moderna. 

B) não se preocupa em expressar em sua obra um 
significado que possa ser compreendido da mesma 
maneira por todos. 

C) objetiva contestar o conceito que fundamenta a ideia do 
belo em arte criticando toda a produção artística da          
pós-modernidade. 

D) nunca estabelece um diálogo entre a obra de arte e a 
realidade social na qual ela se insere. 

E) sempre delega ao público a obrigação de criar, transformar, 
nomear e tornar a obra de arte perene. 
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09.      Era uma vez um leão que morava na cidade. 
Todos os dias, ele acordava cedinho, com o som do 
despertador. É que da janela de seu quarto voltado para o 
oeste podia apreciar o nascer do Sol. Um belo dia, porém, 
o despertador parou de funcionar. O leão, no entanto, não 
se apertou. Deixou o despertador para trás e alugou um 
galo do Chico Bento. 

 
KOCH, Ingedore Grunfed Villaça.  
Ler e compreender: os sentidos do texto.  
2. Ed. São Paulo: Contexto, 2006. 

 
No texto, há uma contradição de sentidos. Há, portanto, 
uma incoerência 

A) estilística. 
B) semântica. 
C) pragmática. 
D) sintática. 
E) temática. 

 
10.       Nos arquivos brasileiros, descobrimos gente 

como a escrava Paschoa. Após sua chegada, os senhores 
começaram a adoecer, e cinco membros da família 
morreram. Sobre a escrava pesou a acusação de bruxaria, 
principalmente depois de descobrirem ossos de galinha 
dentro de uma panela enterrados no quintal. Paschoa foi 
julgada e considerada culpada por bruxaria pela Inquisição. 
Sua história está há 265 anos arquivada na Cúria 
Metropolitana da Arquidiocese de São Paulo. Se não fosse 
assim, dificilmente a sua vida seria conhecida. 

 
CRUZ, Felipe Branco. A Inquisição contra as religiões 
africanas no Brasil Colônia.  
Disponível em: https://aventurasnahistoria.uol.com.br.  
Acesso em: 16 jan. 2021. (adaptado) 

 
Sobre as estruturas linguísticas do texto, afirma-se que, em 

A) “pela Inquisição”, essa expressão é o agente da passiva 
das formas verbais “considerada’ e “culpada”. 

B) “Paschoa foi julgada e considerada culpada”, o termo 
sublinhado exerce a função de predicativo do objeto 
“Paschoa”. 

C) “na Cúria Metropolitana da Arquidiocese de São Paulo”, 
o elemento sublinhado atua como adjunto adverbial de 
lugar. 

D) “Após sua chegada,”, a vírgula é facultativa por separar 
termo explicativo deslocado. 

E) “de descobrirem ossos”, ocorre função de oração 
adverbial temporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Nunca fomos catequizados. Fizemos foi o Carnaval.  
[...] 
Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua  
surrealista. A idade de ouro. 
Catiti Catiti 
Imara Notiá 
Notiá Imara 
Ipeju 
A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição  
dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignários.  
E sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de  
algumas formas gramaticais. [...] 
Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil  
tinha descoberto a felicidade. [...] 
A alegria é a prova dos nove. 

 
ANDRADE, Oswald de. O manifesto antropófago. In: TELES, 
Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo 
brasileiro: apresentação e crítica dos principais manifestos 
vanguardistas. 3. ed. Petrópolis: Vozes; Brasília: INL, 1976 
(fragmento). 

 
É comum, nos mais variados gêneros, a incorreção 
gramatical consoante a gramática normativa. No texto, essa 
inadequação está evidente em 

A) “Antes dos portugueses descobrirem o Brasil.” 
B) “Nunca fomos catequizados.” 
C) “com o auxílio de algumas formas gramaticais.” 
D) “Já tínhamos o comunismo.” 
E) “o Brasil tinha descoberto a felicidade.” 

 
 

   LÍNGUA INGLESA 
 
12.       A história da atriz Anna May Wong já parece 

coisa de filme. Obcecada por cinema desde a infância em 
Los Angeles, na década de 1910, tornou-se a primeira 
estrela internacional de origem asiática e viveu uma 
trajetória turbulenta. Agora, para coroar a jornada, 
estampará moedas de 25 centavos de dólar. 

A Casa da Moeda dos Estados Unidos anunciou que 
começara a produzir as peças com o rosto de Wong.                                 
Elas integram o projeto American Women Quarters, que 
coloca mulheres importantes nas moedas do país. O projeto 
começou em janeiro, com a imagem da escritora e ativista 
Maya Angelou, e traz ainda moedas cunhadas com o rosto de 
Wilma Mankiller, primeira chefe principal da nação Cherokee; 
Adelina Otero-Warren, líder do movimento sufragista do         
Novo México, e Sally Rider, astronauta e física que foi a 
primeira americana a ir ao espaço. 

 
Disponível em: www1.folha.uol.com.br.  
Acesso em: 9 nov. 2022 (adaptado). 

 
The first Asian American film star in Hollywood is now 
gaining another coveted role, as she will 

A) produce coins of twenty-five cents with her face. 
B) have her image pressed on quarters of a dollar. 
C) receive credits for her accomplishments. 
D) be included in the US Mint project in January. 
E) become the first woman pressed on US coins. 
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13.       Massachusetts school districts that lifted mask 
mandates immediately after the state relaxed its 
requirement in February saw far more COVID-19 cases than 
districts that retained the policy voluntarily, according to a 
new study published Wednesday in the New England 
Journal of Medicine. 

The new research from authors at Harvard 
University, Boston University and the Boston Public Health 
Commission provides evidence for supporters of mask 
mandates as they call for school districts to enact 
protections against future surges. But requiring kids to wear 
masks in schools remains hotly debated, and opponents of 
mandates say the new study failed to consider the negative 
impacts that masks can have on children. 

The study’s authors say their results clearly show 
masks prevent transmission of COVID-19 in classrooms. 

 
Disponível em: www.wgbh.org.  
Acesso em: 9 nov. 2022 (adaptado). 

 
Based on the results of a newly-published study which 
compared the number of COVID-19 cases in Massachusetts 
school districts, it is safe to say that masks 

A) impact schoolchildren negatively. 
B) fail on their object of protect children. 
C) are required to be worn in Massachusetts. 
D) can help students stay healthy. 
E) continue to be a hotly debated topic. 

 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: www.comicskingdom.com. 
Acesso em: 9 nov. 2022. 

 
O efeito de humor dessa tirinha reside no fato de o(a) 

A) Jeremy needing to eat a lot due to his metabolism. 
B) Jeremy's mother needing his help with the groceries. 
C) Jeremy volunteering to help his mother. 
D) Jeremy not being able to carry many bags. 
E) Jeremy's mother forgeting the groceries at the store. 

 

15.       The ebb and flow of San Francisco’s fog, a 
timeless companion, has long defined the life along the 
California coast. Now, some scientists fear that it is fading 
away as the world warms. 

The ecological, economic and social effects of fog 
are profound, perhaps no more than in Northern California. 
Changes would be life-altering. The general consensus 
among the small cadre of scientists who study coastal fog is 
that it is decreasing, not just in California, but around the 
world. However, the reasons aren’t clear. Quantifying the 
changes and determining possible causes, including global 
warming, is climatology’s version of chasing ghosts. 

 
Disponível em: www. www.nytimes.com.  
Acesso em: 9 nov. 2022 (adaptado). 

 
A neblina desempenha um papel crucial na vida cotidiana 
na área da baía de São Francisco. No entanto, alguns 
temem que ela possa estar desaparecendo devido ao(a) 

A) efeitos ecológicos. 
B) causas desconhecidas. 
C) mudanças sociais. 
D) alterações geográficas. 
E) aquecimento global. 

 
 

          LÍNGUA ESPANHOLA 
 
12. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://www.garimpariaculturaleiloes.com.br.  
Acesso em: 31 out. 2022. 

 
En el texto, la palabra “todavía” puede ser reemplazada, sin 
cambio de sentido, por  

A) hasta. 
B) aún. 
C) sin embrago. 
D) pero. 
E) también. 
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13.                                CELEBRACIÓN DE LA FANTASÍA 
 

Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, 
cerca del Cuzco. Yo me había separado de un grupo de turistas 
y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un 
niño del lugar, delgado, sucio, se acercó a pedirme que le 
regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, 
porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, 
pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. 

Súbitamente, se corrió la voz. De repente me 
encontré rodeado de un grupo de niños que exigían, a 
gritos, que yo les dibujara animales en sus manitas 
cuarteadas de suciedad y frío, pieles de cuero quemado: 
unos querían un cóndor y otros una serpiente, otros 
preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un 
fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel 
alboroto, un chiquillo que no medía más de un metro, me 
mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca: 

Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima — dijo. 
¿Y funciona bien? — le pregunté. 
Atrasa un poco — reconoció. 

 
GALEANO, Eduardo. El libro de los abrazos.  
Disponível em: http://www4.loscuentos.net/ 
cuentos/other/ 10/16/163/.  
Acesso em: 2 nov. 2022. 

 
A leitura do texto infere que o(a) 

A) sonho ajuda a suportar as dificuldades da realidade. 
B) autor foi surpreendido pela astúcia das crianças. 
C) pobreza faz a criança sonhar com coisas inacessíveis. 
D) fantasia faz parte do universo infantil. 
E) criança pode ser ludibriada facilmente. 

 
14.       A lo largo de la cordillera andina, atravesando los 

más agrestes y variados paisajes, salvando vados abismales, 
cruzando pantanos, lagos, desiertos, altas cumbres y 
tupidas selvas se dibuja sobre el paisaje una red de caminos 
de por lo menos 23.000 kilómetros de extensión. 

Los caminos incaicos fueron erigidos con una 
finalidad práctica en función del tráfico pedestre de 
hombres y llamas, animales que, con su capacidad de 
transportar entre 30 y 40 kg en su lomo, eran muy 
utilizadas para el traslado de minerales y productos de toda 
índole entre diferentes regiones del imperio. 

[…] El alto grado de sofisticación constructiva 
está representado por los puentes fijos, puentes voladizos 
de madera o roca, puentes colgantes, puentes flotantes, 
escalinatas, cables carriles, rampas y enormes taludes o 
paredes artificiales construidas sobre precipicios y laderas 
abruptas, a fin de mantener la línea del camino y el nível 
altitudinal. […] 

Ojalá el hombre en el futuro, a través de sus 
decisiones políticas, permita la investigación, la puesta en 
valor, la conservación y difusión de este exquisito y 
amenazado legado cultural que ha pervivido hasta nuestros 
días, para que pueda ser disfrutado por todos, y en especial 
por las generaciones venideras, a las cuales nuestro 
egoísmo, masificación e irracionalidad los está llenando de 
NADA. 

 
Revista Miradas: Artes, Ciencias y Creencias del Norte. 
No 13, enero 1998. Salta, Argentina (adaptado).  

 

Señale el fragmento que expresa un deseo del autor. 

A) “Ojalá el hombre en el futuro, a través de sus decisiones 
políticas, permita la investigación, la puesta en valor, la 
conservación y difusión de este exquisito y amenazado 
legado cultural...” 

B) “Los caminos incaicos fueron erigidos con una finalidad 
práctica en función del tráfico pedestre de hombres y 
llamas... 

C) “animales que, con su capacidad de transportar entre                 
30 y 40 kg en su lomo, eran muy utilizadas para el 
traslado de minerales y productos de toda índole...” 

D) “A lo largo de la cordillera andina, atravesando los más 
agrestes y variados paisajes, salvando vados abismales...” 

E) “El alto grado de sofisticación constructiva está 
representado por los puentes fijos, puentes voladizos de 
madera o roca...” 

 
15. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://firmas.lasprovincias.es/ 
raulsalaar/las-ruinas-de-grecia. 
Acesso em: 5 out. 2022. 

 
Levando-se em conta a linguagem verbal e a não verbal, 
infere-se que há um(a) 

A) descaso diante da relevância das construções da Grécia 
clássica. 

B) deboche à atitude de Manolito diante das ruínas 
históricas. 

C) associação entre a importância dos monumentos antigos 
e do euro. 

D) postura respeitosa diante de monumentos clássicos. 
E) crítica irônica com relação à desvalorização do euro. 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
16.      Em abril, juntamente ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
o Instituto Onça-Pintada, de Goiás, e o Parque das Aves, de              
Foz do Iguaçu, o Avião Solidário da LATAM gratuitamente 
transportou diversos animais silvestres, entre eles a                  
rolinha-roxa (Columbina talpacoti), o macaco-aranha                       
(Ateles belzebuth) e a preguiça (Bradypus tridactylus), 
contribuindo para a preservação das espécies e garantindo 
que eles tivessem abrigo e acolhimento, além de uma nova 
vida, longe das más condições em que estavam ou a que foram 
submetidos.  

 
Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br.  
Acesso em: 9 nov. 2022 (adaptado). 

 
A partir do texto, infere-se que a preservação ambiental é 
uma responsabilidade  

A) estatal, haja vista o compromisso na elaboração, na 
efetivação e na fiscalização do aparato legal, visando à 
conservação da fauna e da flora. 

B) política, pois envolve a combinação de esforços das 
instituições públicas, das empresas privadas e da 
sociedade civil organizada. 

C) civil, pois os recursos naturais garantem a sustentabilidade 
das relações socioeconômicas e o bem-estar social. 

D) social, a partir da participação da sociedade civil 
organizada representada pelas instituições públicas. 

E) econômica, considerando os investimentos econômicos 
feitos por meio de doações realizadas pela iniciativa 
privada. 

 
17.       Os neossolos são pouco evoluídos, apresentando 

pequena expressão dos processos responsáveis pela sua 
formação, que não conduziram, portanto, a modificações 
expressivas do material originário. Diferenciam-se, em grande 
parte, pelo seu material de origem e paisagem, como 
depósitos sedimentares (planícies fluviais, sedimentos 
arenosos marinhos ou não) e regiões de relevo acidentado.  

 
Disponível em:  
https://extensao.cecierj.edu.br/material_didati
co/geo308/complementar/Solos_do_Brasil.pdf.  
Acesso em: 9 nov. 2022 (adaptado). 

 
Os solos discriminados têm como processo de formação a 

A) erosão diferencial. 
B) pediplanação. 
C) solifluxão tropical. 
D) lixiviação. 
E) laterização. 

 
 
 
 
 
 

18.           MAMÃO COM CAFÉ: PLANTIO EM CONJUNTO  
       NA BAHIA É SAÍDA PARA CONTROLE 

    DE DOENÇAS DO MAMOEIRO 
 

Estratégia também serve para enfrentar oscilações 
de mercado. Apesar da complexidade, diversificação aumenta 
a renda da lavoura. 

 
Disponível em: https://g1.globo.com.  
Acesso em: 9 nov. 2022. 

 
A estratégia agrícola destacada 

A) permite uma recomposição mineral do solo. 
B) reforça uma tradição agrícola na região. 
C) ajuda na reconstituição florística nativa da área. 
D) resgata o poder edáfico do solo. 
E) garante emprego e renda no estado. 

 
19.       Os quilombos do Vale do Ribeira começam a 

surgir no século XVII, e, apesar de serem comunidades tão 
antigas, apenas 2 dos 33 quilombos têm a titularidade da 
terra: Ivaporunduva e São Pedro. Os quilombos, de maneira 
geral, organizam-se em associações que providenciam as 
licenças ambientais e destinam os lugares que poderão ser 
roçados.  

 
Disponível em: https://g1.globo.com.  
Acesso em: 9 nov. 2022 (adaptado). 

 
O sistema agrícola quilombola é  

A) ultrapassado e favorece impactos ambientais pelas técnicas 
usadas. 

B) improdutivo e, por isso, gera insegurança alimentar. 
C) rico em culturas agrícolas, porém em desarmonia com a 

sustentabilidade ambiental. 
D) dependente da assessoria técnica estatal. 
E) reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro. 

 
20.       Tinha o ser humano como alvo de suas 

preocupações, não desejando nem sua desintegração, 
como ocorria no liberalismo, nem sua estatização, como 
ocorria no totalitarismo. O Estado Novo deveria integrar-se 
à vida popular, dando ‘melhor assistência social às 
populações, maior amparo e dignidade à personalidade 
humana’.  

 

Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/ 
10483/6745/1/2013_LucasMaiaFelippeBacas.pdf. 
Acesso em: 20 out. 2022 (fragmento). 

 
São consideradas importantes características que vigoravam 
nesse contexto nacional o(a) 

A) neoliberalismo e o intervencionismo estatal. 
B) populismo e a modernização econômica. 
C) social-democracia e a liberalização econômica. 
D) trabalhismo e a internacionalização econômica. 
E) entreguismo e o nacionalismo econômico. 
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21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir da análise do gráfico, infere-se que a(s) 
A) reservas de petróleo se concentram em áreas de maior consumo de energia. 
B) maiores extrações de petróleo estão em áreas do Hemisfério Austral.  
C) produção nos países do Hemisfério Sul é incipiente, ratificando a dependência energética. 
D) maior produção de petróleo se concentra em regiões do Hemisfério Norte. 
E) extração de petróleo ocorre em regiões de elevada produção industrial. 

 
22. TEXTO I 

Quando se discute energia, existe uma necessidade de gerar a sua mesma quantidade com menos recursos naturais 
ou obter o mesmo serviço ("realizar trabalho") com menos energia.  

 

Disponível em:  https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/. 
Acesso em: 28 ago. 2022 (adaptado). 

 

TEXTO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   

Disponível em:  https://www.colombo.com.br. 
Acesso em: 28 ago. 2022. 

Os textos ratificam o conceito de 
A) consumo consciente. 
B) eficiência energética. 
C) sustentabilidade energética. 
D) geração de energia. 
E) desperdício energético. 

Nota: inclui condensado e LGN 
Atualização: Junho/2022 
Fonte: Elaboração IBP com dados BP 
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23.       “Tomei a decisão de realizar uma operação 
militar especial. Seu objetivo será defender as pessoas que, 
há oito anos, sofrem perseguição e genocídio pelo regime 
de Kiev. Para isso, visaremos à desmilitarização e à 
desnazificação da Ucrânia”, afirmou Putin em um discurso 
televisionado, ao mesmo tempo em que mísseis e forças 
armadas russas iniciavam uma incursão que atingiria todas 
as regiões do país e deixaria centenas de mortos. 

 
Disponível em: https://www.bbc.com. 
Acesso em: 2 nov. 2022. 

 
Nesse sentido, a atual posição da Rússia diante da Ucrânia 
adquire um contorno contraditório que se apresenta sob a 
forma de um(a) 

A) ação pautada pelo patriotismo russo que tomou a 
Ucrânia após a invasão da Crimeia. 

B) ação militarista justificada pelo segregacionismo e pelo 
antieslavismo presente na Ucrânia. 

C) ataque justificado pelo colaboracionismo do povo 
ucraniano diante das insatisfações com o atual governo. 

D) ação amplamente justificada pela xenofobia russa que 
busca eliminar os povos eslavos. 

E) ataque imperialista sob justificativa de libertar o povo 
ucraniano de um inimigo interno. 

 
24.       Se em uma conversa com homens medievais 

utilizássemos a expressão “Idade Média”, eles não teriam 
ideia do que estaríamos falando. Como todos os homens de 
todos os períodos históricos, eles viam-se na época 
contemporânea. De fato, falarmos em Idade Antiga ou 
Média representa uma rotulação a posteriori, uma 
satisfação da necessidade de se dar nome aos momentos 
passados. No caso do que chamamos de Idade Média, foi o 
século XVI que elaborou tal conceito. Ou melhor, tal 
preconceito, pois o termo expressava um desprezo 
indisfarçado em relação aos séculos localizados entre a 
Antiguidade Clássica e o próprio século XVI. Este se via 
como o reaparecer da civilização greco-latina e, portanto, 
tudo que estivera entre aqueles picos de criatividade 
artístico-literária (do seu próprio ponto de vista, é claro) 
não passara de um hiato, de um intervalo. Logo, de um 
tempo intermediário, de uma idade média. 

  
FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média: o nascimento do 
Ocidente. 2. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2001, p. 9.  

 
O texto indica que a expressão “Idade Média” foi cunhada no(a) 

A) “Século das Luzes”, no qual os iluministas influenciados 
pelo enciclopedismo propagavam a ateização da sociedade.  

B) época em que a Igreja Medieval consolidava a religião 
como única fonte de conhecimento plausível. 

C) contexto da modernização industrial, em que todo 
pensamento que não se derivava da ciência era rechaçado.  

D) etapa do feudalismo em que os humanistas resgataram 
o pensamento escolástico. 

E) contexto dos renascentistas, considerados herdeiros do 
pensamento racional derivado dos antigos gregos e 
romanos. 

25.      Legisladores! Farei agora menção de um                    
artigo que, segundo a minha consciência, devia omitir.                           
Numa Constituição política não deverá prescrever-se uma 
profissão religiosa, porque, segundo as melhores doutrinas 
sobre as leis fundamentais, estas são as garantias dos 
direitos políticos e civis, mas a religião não se integra em 
nenhum destes direitos, é de natureza indefinível na ordem 
social e pertence à moral intelectual. A religião governa o 
homem em casa, no gabinete, dentro de si próprio:                        
ela apenas tem o direito de examinar a sua consciência 
íntima. As leis, pelo contrário, têm em vista a superfície das 
coisas: governam fora da casa dos cidadãos. Aplicando 
estas considerações, poderá um Estado reger a consciência 
dos seus súditos, velar pelo cumprimento das leis religiosas 
e atribuir prêmio ou castigo, quando os tribunais estão no 
céu e quando Deus é o juiz? Só a Inquisição seria capaz de 
substituí-los neste mundo. Voltará ainda a Inquisição com 
os seus archotes incendiários? A religião é a lei da 
consciência. Toda a lei sobre ela a anula, porque impondo a 
necessidade tira mérito à fé, que é a base da religião.                      
Os preceitos e dogmas sagrados são úteis, luminosos e de 
evidência metafísica; todos devemos professá-los, mas este 
dever é moral, não é político. 

 
Simon Bolívar, Discurso perante o Congresso 
Constituinte da Bolívia – 1825. 

 
A concepção de Estado pautada no texto depreende-se do 
modelo 

A) confessional. 
B) agnóstico. 
C) laico. 
D) teocrático. 
E) ateu. 

 
26.       A linha de montagem evita que o trabalhador se 

desloque ou se movimente para pegar um componente, 
porque leva as peças ao lugar preciso onde ele deve utilizá-las. 
Desse modo, grande parte do tempo antes perdido pelos 
operários é incorporado na linha de montagem. O trabalho se 
parceliza posteriormente e perde qualidade; a produtividade 
cresce visivelmente. Onde enlouquecia a desordem das coisas, 
o perambular e o vozerio dos homens, agora reinam, 
soberanos, a precisão dos gestos, o silêncio das pessoas, a 
força da máquina. [...]. Em poucos anos, a linha de montagem 
– posta no ponto, finalmente – conseguiu quadruplicar o 
rendimento de cada operário. 

 
DE MASI, Domenico. O futuro do trabalho: 
fadiga e ócio na sociedade pós-industrial.  
7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003, p. 135. 

 
Considerando o contexto histórico do sistema produtivo 
descrito, conclui-se que o ritmo de trabalho programado 
pela gerência é a combinação do(a) 

A) produção diversificada e da produção pela demanda do 
consumidor. 

B) rendimento individual e da rejeição do uso de novas 
tecnologias. 

C) manutenção de estoques e do trabalhador responsável 
por uma única tarefa. 

D) trabalho individual e da remuneração por produtividade. 
E) produção em massa e da ausência do estoque de produtos. 
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27.      O estado de natureza tem uma lei da natureza 
para governá-lo, que a todos obriga; e a razão, que é essa 
lei, ensina todos os homens que tão só a consultem, sendo 
todos iguais e independentes, que nenhum deles deve 
prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas 
posses.  

 
Disponível em: https://www.ucs.br/site/midia/ 
arquivos/ebook-temas-filosofia.pdf. 
Acesso em: 9 nov. 2022. 

 
O trecho de John Locke corrobora a visão filosófica de 
que o(s) 

A) contrato social autoriza, pela vontade do coletivo, poder 
absoluto ao líder. 

B) indivíduos são iguais e vivem livres com base nos 
princípios da lei. 

C) indivíduos são protegidos pelo direito divino e vivem sob 
a vontade do soberano. 

D) homem nasce bom e livre e a sociedade o corrompe. 
E) homem é lobo do homem, predominando a lei do mais 

forte.  
 
28.       Na passagem do século XVIII para o XIX, a Europa 

viu-se diante de uma crise política e social: a França estava 
sob instabilidade e caos político deixados pela revolução, 
além do que a Revolução Industrial causou uma intensa 
mudança na configuração espacial da Europa, em especial 
da Inglaterra, que saiu à frente na industrialização. Houve 
um intenso e repentino êxodo rural em cidades agora 
industrializadas, o que causou caos social por causa da 
intensificação da miséria, do alastramento de doenças e da 
consequente violência crescente nos centros urbanos. 

 
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/ 
sociologia/pensadores-classicos-sociologia.  
Acesso em: 10 nov. 2022 (adaptado). 

 
Na perspectiva sociológica do filósofo Auguste Comte, para 
a França voltar a ter glória e esplendor, era necessário 

A) retomar a compreensão dos fatos sociais e a imposição 
coercitiva sobre os indivíduos. 

B) compreender a sociedade como um complexo de várias 
ações sociais diferentes. 

C) padronizar os tipos ideais de entendimento social e 
científico. 

D) reestabelecer a ordem e a valorização do cientificismo. 
E) instituir um método materialista histórico-dialético de 

análise social.  
 
 
 
 
 
 
 
 

29.       O inconveniente não surge quando o Estado 
passa de um governo moderado a outro governo 
moderado, como da república à monarquia, ou da 
monarquia à república, mas quando cai e se precipita do 
governo moderado ao despotismo. 

 
MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. 
Do Espírito das Leis. Tradução de Fernando 
Henrique Cardoso e Leôncio Martins 
Rodrigues. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 

 
De acordo com a perspectiva apresentada, a obra de 
Montesquieu está relacionada ao(à) 

A) disseminação dos regimes monárquicos. 
B) defesa dos governos republicanos. 
C) contraposição à tripartição do poder. 
D) combate à concentração de poderes. 
E) luta pela instauração do voto livre. 

 
30.      Embora a sociedade caminhe para mudanças 

estruturais, segundo a historiadora Mary del Priore, a 
“violência contra a mulher é um fenômeno transcultural”, 
presente em todas as culturas ao longo dos séculos.                    
Para a especialista, a sociedade atual herdou três formas de 
patriarcalismo, que remetem a mais de 500 anos de 
conduta: a que veio do Ocidente cristão, a africana e a                  
dos povos originários, em estágio neolítico, disse a 
historiadora.  

 
Disponível em: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/. 
Acesso em: 5 set. 2022. 

 
A citação sobre heranças patriarcais exemplifica-se por 
meio do(a) 

A) inferiorização dos povos africanos com base nas teorias 
raciais do século XIX. 

B) definição de tarefas com base no gênero, comum entre 
os povos originários. 

C) tabu da castidade advindo dos povos originários 
defensores do casamento monogâmico.  

D) crença na expulsão dos homens do paraíso advinda dos 
povos originários. 

E) organização laboral com base na submissão imposta 
pelo cristianismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


