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GABARITO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 traduz uma explicação. 

2 um novo olhar sobre o assunto será inevitável após a nova pandemia que assola o mundo. 

3 os cuidados paliativos são mais efetivos e benéficos quando pressupõem um considerável 

conhecimento dos profissionais de saúde no tocante ao paciente e a seu contexto. 

4 I, IV e V 

5 causa, oposição, tempo, finalidade 

6 No fragmento “[...] não tem acesso a elas”, substituindo-se a expressão destacada por “a 

nossa fragilidade”, tem-se uma ocorrência facultativa da crase. 

7 V V V V V. 

8 a palavra “bem-estar” é formada pelo processo de composição por justaposição. 

9 No fragmento “[...] para dispensar cuidados de forma efetiva e beneficente”, o termo em 

destaque, de acordo com a variação padrão da língua escrita, pode ser substituído por 

beneficiente. 

10 apenas III. 

LÍNGUA ESPANHOLA 

11 El medio ambiente abarca todos los seres vivos y no vivos: 

12 […] se costuma considerar o meio ambiente como um setor, uma região ou um todo […]; 

13 3, 4,1, -  , 2, 5; 

14 Es raro encontrarse ambientes totalmente naturales en la Tierra;  

15 Conjunción – adjetivo indefinido;  

16 Locución adverbial;  



17 pronombre demostrativo neutro;  

18 condición; 

19 predicado verbal;  

20 pretérito perfecto;   

LÍNGUA INGLESA 

11 Although Children have less antibodies they clear the infection much faster than adults. 

12 here was a difference between the amount of antibodies in children and adults.  

13  Reflexive Pronoun 

14 fragile 

15 Modal Verb – comparative 

16 pronoun, adjective, verb, noun, preposition, noun. 

17 Present Perfect 

18  A new study that adds to evidence of immunity among those who have already been 

exposed to the pathogen. 

19 despite 

20 Isn’t it? 

BIOLOGIA 

21 O cromo é responsável por atuar no metabolismo energético e no metabolismo da glicose 

22 A utilização da droga colchicina, interrompe o ciclo celular impedindo que, os microtúbulos 

se organizem e formem o fuso mitótico, bloqueando o ciclo na metáfase. 

23 5-4-1-3-2 

24 II e III são verdadeiras 

25 Durante a expiração humana, a caixa torácica diminui de volume e os músculos 

intercostais ficam relaxados. 

26 Ocitocina ou oxitocina: armazenado na neurohipófise; acelera as contrações uterinas que 

levam ao parto. 

27 A nível dos alvéolos pulmonares 

28 Contração da pupila - gânglios parassimpático 

29 Apenas I, III e V. 

30 Bactérias do gênero Rhizobium 



FÍSICA 

31 Força x Deslocamento 

32 2P1 = P2 

33 50 Kg/m3 

34 2,105 metros 

35 5,99 x 1025 Elétrons 

36 9,0 x 104 N 

37 8 cm 

38 266,65 km/h 

39 12,03 m/s2 

40 160 m/s 

QUÍMICA 

41 o volume de H2(g) formado, nesse processo, é maior do que o volume de O2(g) 

42 - 24,2 kJ x mol–1 

43 CH2 e 66 g/mol. 

44 480 g 

45 Violetas e rosas 

46 sal, ácido, óxido e base 

47 formam estruturas eletricamente neutras denominadas moléculas 

48 A capacidade de tamponamento de um tampão é independente das quantidades de ácido 

e de base conjugados na solução 

49 1,69 x 10-5 

50 Se um mol de gás ideal expande-se isotérmica e reversivelmente de um volume de 10 para 

100 litros a 200 K, então, considerando a constante R igual a 2,0 cal/mol/K e ln 10 = 2,3, é 

correto afirmar que o trabalho realizado pelo sistema é de 920 cal e que sua entropia é 

igual a 4,6 cal/K. 

 

 

 

 


