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INSTRUÇÕES 

1 

Este Caderno de Questões compreende as Provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol/ Inglês), Biologia, Física e 
Química. Apresenta 60 questões e dois temas para redação. As questões de 01 – 10 (Língua Portuguesa), 11 – 20 (Língua Espanhola/ 
Língua Inglesa), 21 – 30 (Biologia), 31 – 40 (Física), 41 – 50 (Química). 
ATENÇÃO: De acordo com sua escolha de Língua Estrangeira por ocasião de sua inscrição, responda apenas às questões da língua 
correspondente. Esta informação consta em todos os documentos que você recebeu: Folha de redação, etiqueta da prova, etiqueta de 
sua carteira, cartão de respostas. 

2 Cada questão objetiva apresenta cinco opções de resposta, das quais apenas uma é correta. 

3 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

4 Para preencher o Cartão de Respostas, fazer rascunhos, etc., use exclusivamente a Caneta entregue pelo fiscal. 

5 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha. 

6 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação. 

7 Você dispõe de, no máximo, cinco horas para responder as questões, redação e preencher o Cartão de Respostas. 

8 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal o Cartão de Respostas, a Folha de Redação, este Caderno e a Caneta. É 
terminantemente proibido sair com este Caderno de Questões. 

 
LEIA COM ATENÇÃO. 
______________________________________________________________________________________________________________ 
LÍNGUA PORTUGUESA                           1ª Parte: 01  a  10 
 

TEXTO – A mentirosa liberdade 
 

Comecei a escrever um novo livro sobre os mitos e mentiras, que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a 
gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso 
nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, 
magros, musculosos, de não participar da melhor balada, do clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia 
de ponta no celular. Medo de não ser livres. 

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão 
pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas 
somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. 
Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a 
remédio), cedo recorremos a expedientes, porque nossa libido, quimicamente cerceada, falha, e a alegria, de tanta tensão, nos escapa. 

Preenchem-se fendas e falhas, manchas se removem, suspendem-se prazeres como sendo risco e extravagância, e nos 
ligamos no espelho: alguém por aí é mais eficiente, moderno, valorizado e belo que eu? Alguém mora num condomínio melhor que o 
meu? Em fileira ao longo das paredes temos de parecer todos iguais nessa dança de enganos. Sobretudo, sempre jovens. Nunca se 
pôde viver tanto tempo e com tão boa qualidade, mas no atual endeusamento da juventude, como se só jovens merecessem amor, 
vitórias e sucesso, carregamos mais um ônus pesadíssimo e cruel: temos de enganar o tempo, temos de aparentar 15 anos se temos 30, 
40 anos se temos 60, e 50 se temos 80 anos de idade. A deusa juventude traz vantagens, mas eu não a quereria para sempre: talvez 
nela sejamos mais bonitos, quem sabe mais cheios de planos e possibilidades, mas sabemos discernir as coisas que divisamos, 
podemos optar com a mínima segurança, conseguimos olhar, analisar e curtir – ou nos falta o que vem depois: maturidade? Parece que 
do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? 
Já transou? Nunca transou? Treze anos e ainda não ficou? E ainda não bebeu? Nem experimentou uma maconhazinha sequer? E um 
Viagra para melhorar ainda mais? Ainda aguenta os chatos dos pais? Saiba que eles o controlam sob o pretexto de que o amam. Sai 
dessa! Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? 
Nunca esteve naquele resort? 

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. 
Nadar contra toda essa louca correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer, ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, 
ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos 
é um bom aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem 
poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir 
tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade 
não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e 
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desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e 
melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito. 

 
 (LUFT,Lya. A mentirosa liberdade Disponível em: https://www.contioutra.com/a-mentirosa-liberdade-lya-luft/) 

 
___________________________________________________ 
Questão 01 
O texto  afirma que a ideia de  liberdade sobre a qual tanto se  
fala na sociedade contemporânea 
 
a) é legítima porque faz o homem perceber a importância de 

ser imediatista. 
b) deixa que as pessoas  enfrentem seus medos sem se 

deixar abater. 
c) elimina a possibilidade de as pessoas se deixarem conduzir 

pela força da propaganda. 
d) se opõe ao grau de pressão a que somos submetidos nos 

dias atuais. 
e) exige que sigamos apenas modelos com os quais nos 

identificamos. 
___________________________________________________ 
Questão 02 
No segundo parágrafo, a articulista se refere à “ síndrome do 
ter de”. Tal síndrome resulta 
 
a) da nossa liberdade de escolha. 
b) do excesso de opções, permitindo-nos agir de modo 

consciente e tranquilo.  
c) da imensa alegria que nos invade apesar das grandes 

pressões a que somos submetidos. 
d) da valorização excessiva da solidariedade como fator 

primordial para a felicidade. 
e) da necessidade de, pelas ilusórias semelhanças, nos 

sentirmos aceitos nos grupos de que fazemos  parte. 
___________________________________________________ 
Questão 03 
No fragmento “Preenchem-se fendas e falhas, manchas se 
removem, suspendem-se prazeres como sendo risco e 
extravagância, e nos ligamos no espelho: alguém por aí é 
mais eficiente, moderno, valorizado e belo que eu? Alguém 
mora num condomínio melhor que o meu?, verifica-se a 
relação de intertextualidade  com o conto Branca de Neve 
(irmãos Grimm), um clássico da literatura infantil. Essa relação 
enriquece a construção do processo argumentativo do texto, 
mostrando 
 
a) a criança que cada um traz dentro de si. 
b) a valorização exclusiva da beleza física. 
c) a superficialidade, hoje, dos motivos das inquietações 

humanas. 
d) a preocupação de se deixar mobilizar pelos valores 

humanizantes. 
e) a certeza de que só os deveres importam. 
___________________________________________________ 
Questão 04 
No último parágrafo, o texto apresenta sugestões para que se 
escape das cobranças indevidas que tanto nos pressionam. A 
partir de tais sugestões, assinale a alternativa correta. 
 
a) Rejeitar, na construção da existência, a futilidade e a 

inutilidade, lutando para realizar cada um dos reais 
propósitos que se tem na vida. 

b) Adotar para si o que os outros julgam ser “ deveres”. 

c) Buscar incansavelmente as benesses materiais já que a 
sociedade supervaloriza o “ter”. 

d) Guardar sempre o sentimento de insatisfação em relação 
às próprias realizações, como motivação para novas 
conquistas. 

e) Enxergar cada acontecimento da vida como um grave 
problema. 

___________________________________________________ 
Questão 05 
Considere os fragmentos: 
 
“[...] como gado para o matadouro[...]” 
“[...], como nos ordenam os mitos e[...]” 
Em relação aos elementos grifados, pode-se afirmar que 
traduzem 
 
a) a ideia de comparação. 
b) a ideia de comparação e conformidade respectivamente. 
c) a ideia de causa. 
d) a ideia de conformidade.  
e) a ideia de causa e comparação respectivamente. 
___________________________________________________ 
Questão 06 
Considerando os fragmentos abaixo, assinale a alternativa em 
que o termo destacado indetermina o sujeito da estrutura 
oracional em que se encontra inserido: 
 
a)  “[...]como se fosse algodão-doce colorido” 
b) “Preenchem-se fendas e falhas[...]” 
c) “[...] se temos 30, 40 anos[...]” 
d) “[...] sem se atordoar”. 
e) “ Fala-se em liberdade de escolha[...]” 
___________________________________________________ 
Questão 07 
Sobre o fragmento: “Com ele chegam os medos que tudo isso 
nos inspira: [...] medo de não ser valorizado pela turma[...]”, só 
NÃO é correto afirmar que 
 
a) a expressão “os medos” exerce a função de sujeito da 

forma verbal “chegam”. 
b) a expressão “tudo isso” é uma das formas utilizadas  para 

retomar    “mitos e mentiras”, estrutura citada  no início do 
primeiro parágrafo do texto. 

c) a forma pronominal “nos” tem função de complemento 
verbal  

d) o termo “que” introduz uma estrutura oracional de função 
adverbial, traduzindo a ideia de consequência.  

e) a estrutura oracional “de não ser valorizado pela turma” se 
encontra na voz passiva. 

___________________________________________________ 
Questão 08 
Assinale com V a(s) alternativa(s) verdadeira(s) e com F, a(s) 
falsa(s). 
 
(      ) Em  “[...]como se fosse algodão-doce colorido” a 

flexão de  número  do substantivo destacado se faz 
mediante  a flexão dos dois termos: algodões-doces. 

(      ) Em “[...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa”,  a 
estrutura destacada  é uma expressão adverbial de 

https://www.contioutra.com/a-mentirosa-liberdade-lya-luft/


Processo Seletivo – Medicina 
2019.2 

3 

causa. 
(      ) Em “Nunca se pôde viver tanto tempo[...]”, a forma 

verbal destacada se apresenta no pretérito perfeito, 
recebendo acento diferencial facultativo. 

(      ) Em “[...] mas de construir a nossa existência[...]”, a 
ausência  do termo em destaque altera o sentido do 
fragmento. 

(      ) Em “[...] para descobrir o que a gente gostaria 
mesmo de ter feito”, o termo destacado pode ser 
substituído pelo demonstrativo aquilo. 

 
A sequência correta é: 
a) F F V V V. 
b) V V F F V. 
c) V V V F F. 
d) F F F F V. 
e) F V F V F. 
___________________________________________________ 
Questão 09 
Considere  o  fragmento: 
 
“[...] mas eu não a quereria para sempre: talvez nela sejamos 
mais bonitos, quem sabe[...]mas sabemos discernir as coisas 
[...]” ?  
O emprego dos dois pontos justifica-se por 

 
a) iniciar uma explicação. 
b) preceder uma enumeração. 
c) antecipar o discurso direto. 
d) introduzir uma citação. 
e) sintetizar o que se disse anteriormente. 
___________________________________________________ 
Questão 10 
Sobre a construção do fragmento “É possível estar contente e 
ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico 
perfeito e grande fortuna”, é correto afirmar que a articulista se 
utiliza 
I. do processo sintático da coordenação e subordinação. 
II. de estruturas oracionais de função subjetiva: “estar contente” 
e “ter projetos”. 
III. de estruturas adverbiais concessivas: “sem um iate, físico 
perfeito e grande fortuna” 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) apenas I. 
b) apenas I e II. 
c) I, II e III. 
d) apenas II e III. 
e) apenas I e III. 

__________________________________________________ 
LÍNGUA PORTUGUESA                          2ª Parte: Redação 
LEIA COM ATENÇÃO OS DOIS TEMAS PROPOSTOS, ESCOLHA APENAS UM E, NA FOLHA DESTINADA À REDAÇÃO, 
DESENVOLVA-O EM APROXIMADAMENTE 20 LINHAS. APRESENTE UM TÍTULO PARA O SEU TEXTO. 
 
IMPORTANTE: O CANDIDATO DEVE: 

 Manter fidelidade ao tema proposto; 

 

 Apresentar letra legível, usando tinta azul ou preta 

 Respeitar a norma padrão da língua escrita; 

 Seguir o sistema ortográfico em vigor; 

 Desenvolver o texto no espaço indicado na FOLHA DE 
REDAÇÃO, POIS O RASCUNHO NÃO SERÁ CORRIGIDO. 

  
  

 

Tema I 
Lya Lufft, no seu artigo “A mentirosa liberdade afirma: “Talvez a 
gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, 
cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. 
Nadar contra toda essa louca correnteza” 
A que cobranças o texto se refere? Além das sugestões 
enumeradas nesse fragmento, que outras possibilidades você 
apontaria para escapar de tais cobranças? Como “curtir” a vida 
sem se atordoar? O que seria “nadar contra toda essa 
correnteza? 
 
A partir desses questionamentos, produza um texto 
dissertativo-argumentativo, opinando sobre o assunto. 
 
 
 
 
 

Tema II 
Leia: 
Sobre o contingenciamento de verbas nas universidades 
federais, assim se pronuncia a reitora da UFRPE: "Queremos 
mostrar que a universidade não trabalha para a universidade, 
mas para a sociedade. A ideia é fazer com que as pessoas 
entendam como seria a vida se não existisse o trabalho 
acadêmico. Sem os 43 hospitais públicos do país, por exemplo, 
seriam 250 milhões de consultas a menos por ano". 
Você concorda com o ponto de vista da reitora? Quais os 
maiores prejuízos que o funcionamento precário das 
universidades federais trazem à sociedade? De que modo 
essas instituições devem se mobilizar a fim de reverter a 
situação? O que pensa você sobre o assunto?  
 
Redija um texto dissertativo-argumentativo, expressando a sua 
opinião sobre o assunto. 

________________________________________________________________________________________________________ 
LÍNGUA ESPANHOLA                                           11  a  20 
TEXTO 1 
Se estima que entre 2000 y 2016, la vacuna contra el 
sarampión evitó unos 20,4 millones de muertes, lo que la 
convierte en una de las mejores inversiones en salud pública. 
El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave 
causada por un virus de la familia de los paramixovirus y 

normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y 
del aire.  
Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se 
generalizara su uso, cada 2-3 años se registraban importantes 
epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de dos 
millones de muertes al año, sin embargo a nivel mundial sigue 
siendo una de las principales causas de muerte en niños 
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pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz. 
La mayoría de las muertes se deben a complicaciones del 
sarampión, que son más frecuentes en menores de 5 años y 
adultos de más de 30 años. Las más graves son la ceguera, la 
encefalitis (infección acompañada de edema cerebral), la 
diarrea grave (que puede provocar deshidratación), las 
infecciones del oído y las infecciones respiratorias graves, 
como la neumonía. Los casos graves son especialmente 
frecuentes en niños pequeños malnutridos, y sobre todo en  los 
que no reciben aportes suficientes de vitamina A o cuyo 
sistema inmunitario se encuentra debilitado por el VIH/SIDA u 
otras enfermedades. No existe ningún tratamiento antiviral 
específico contra el virus del sarampión. 
En 2012 la Iniciativa Sarampión y Rubéola (ISR) presentó un 
Plan Estratégico Mundial contra el Sarampión y la Rubéola para 
el periodo 2012-2020. El objetivo para finales de 2020 es lograr 
la eliminación del sarampión y la rubéola como mínimo en cinco 
regiones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).(Sarampión, 29 noviembre de 2018, 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles) 
 
___________________________________________________ 
Questão 11 
De acuerdo con el texto es correcto afirmar, EXCEPTO: 
 
a) Introducida su uso en el siglo XXI, la vacuna contra el 

sarampión evitó unos 20,4 millones de muertes sólo a partir 
del año 2016. 

b) Los casos graves son especialmente frecuentes en niños 
pequeños malnutridos y personas con sistema inmunitario 
debilitado por el VIH/SIDA u otras enfermedades. 

c) El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave 
causada por un virus, que se suele transmitir a través del 
contacto directo y del aire.  

d) En 2012 la ISR es un Plan Estratégico Mundial contra el 
Sarampión y la Rubéola con el objetivo de lograr la 
transferencia de estas enfermedades como mínimo en 
cinco regiones de la OMS.  

e) Según la OMS, entre 2000 y 2016 se estima que la vacuna 
contra el sarampión evitó unos 20,4 millones de muertes, a 
vez que hay tratamiento antiviral específico contra el virus 
del sarampión. 

____________________________________________ 
Questão 12 
“Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se 
generalizara su uso, cada 2-3 años se registraban importantes 
epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de dos 
millones de muertes al año, Sin embargo a nivel mundial sigue 
siendo una de las principales causas de muerte niños 
pequeños”.  
O uso do termo sin embargo refleja Idea de: 
 
a) Comparación 
b) Oposición  
c) Conclusión 
d) Adición  
e) Consecuencia 
___________________________________________________ 
Questão 13 
Señala la alternativa que corresponde adecuadamente a los 
números: 
a) 2016 - dos mil dieciséis 
b) 2020 –dos mil y veinte 
c) 1947- mil y novecientos y cuarenta y siete 

d) 29-   veinte y nueve 
e) 20.400.002- veinte millones y cuatrocientos mil y dos  
___________________________________________________ 
Questão 14 
“Antes de que la vacuna se introdujera en 1963[…]”, el verbo 
subrayado está conjugado en el: 
 
a) Futuro del pretérito 
b) Imperfecto del indicativo 
c) Pretérito indefinido 
d) Pluscuamperfecto del indicativo  
e) Presente del subjuntivo 
___________________________________________________ 
Questão 15 
“[…] la vacuna contra el sarampión evitó unos 20,4 millones de 
muertes,[…]”. Los términos subrayados, sintácticamente son: 
 
a) Sujeto   - objeto directo  
b) Sujeto – complemento nominal 
c) Objeto directo- objeto indirecto 
d) Sujeto –objeto indirecto 
e) Complemento verbal- adjunto adnominal 
___________________________________________________ 
Questão 16 
Destaca la alternativa que presenta la misma regla de 
tonicidad: 
 
a) sarampión- muertes – nivel- familia- antiviral 
b) nivel- deshidratación- inmunitario- enfermedad- antiviral 
c) sarampión- nivel- deshidratación- enfermedad –antiviral 
d) deshidratación- enfermedad – antiviral- familia- vacuna 
e) vacuna- oído- mundial- sarampión- antiviral- pública 
 
__________________________________________________ 
Questão 17 
Señala la opción correcta de acuerdo con el texto: 
 
a) La vacuna contra el sarampión combate el cáncer de piel. 
b) La vacuna contra el sarampión ayuda en el desarrollo 

mental de los niños. 
c) La vacuna contra el sarampión provoca obesidad 
d) La vacuna contra el sarampión también combate el dengue. 
e) La vacuna contra el sarampión evita el acometimiento de 

varias infecciones. 
 
___________________________________________________
TEXTO 2 - La contaminación del aire 
 
La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y 
gases en el aire. Las emisiones de los automóviles, los 
compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las 
esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. 
El ozono, un gas, es un componente fundamental de la 
contaminación del aire en las ciudades. Cuando el ozono forma 
la contaminación del aire también se denomina smog. 
Algunos contaminantes del aire son tóxicos. Su inhalación 
puede aumentar las posibilidades de tener problemas de salud. 
Las personas con enfermedades del corazón o de pulmón, los 
adultos de más edad y los niños tienen mayor riesgo de tener 
problemas por la contaminación del aire. La polución del aire no 
ocurre solamente en el exterior: el aire en el interior de los 
edificios también puede estar contaminado y afectar su salud.  

 
(https://medlineplus.gov/spanish/airpollution.htm) 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles
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CONTESTA SEGÚN EL TEXTO: 

___________________________________________________
Questão 18 

La contaminación del aire: 

a) se trata solamente de una mezcla de gases en el aire. 
b) no ocurre en el exterior. 
c) es el resultado del ozono que se denomina smog. 
d) afecta principalmente las personas acometidas por 

enfermedades cardíacas o pulmonares, los mayores y los 
niños. 

e) en el interior de las residencias pueden estar contaminados 
aunque no afecte la salud. 

______________________________________________ 
Questão 19 
Señala la opción que mejor traduce la frase subrayada: 
 
a) Su inhalación puede aumentar las posibilidades de tener 

problemas de salud. (Sua inalação pode acrescentar ainda 
mais as possibilidades de saúde no ser humano). 

b) El ozono, un gas, es un componente fundamental de la 
contaminación del aire en las ciudades. (O gás ozônio é um 
componente fundamental da poluição do ar nas cidades). 

c) La polución del aire sólo ocurre en el exterior. (A poluição 
do ar não só ocorre no exterior). 

d) Algunos contaminantes del aire son tóxicos. (Todos os 
poluentes são tóxicos). 

e) Todas frases presentadas de (a) a (d) están traducidas 
correctamente. 

___________________________________________________ 
Questão 20 
Clasifica correctamente los vocablos de acuerdo con la 
tonicidad: 
 
a) Sólidas –automóviles-partículas-químicos-fábricas  
b) Sólidas – fábrica- también- contaminación- inhalación 
c) Automóviles- partículas- polución- químicos- análisis 
d) En la opción c todas palabras son agudas 
e) En las opción b todas palabras llanas. 
 
 

  
_______________________________________________________________________________________________ 
LÍNGUA INGLESA               11  a  20 
TEXTO I - Lung Cancer In Non Smoker 
 

A group of respiratory medicine and public health 
experts are calling for lung cancer in never-smokers to be given 
greater recognition. Writing in the Journal of the Royal Society 
of Medicine, they say that lung cancer in people who have 
never smoked is under recognised and presents a diagnostic 
challenge, particularly for GPs seeking to balance over-
investigation with early diagnosis and high quality care. 

It is estimated that around 6,000 people in the UK who 
have never smoked die of lung cancer every year, greater than 
the numbers of people who die of cervical cancer (900), 
lymphoma (5,200), leukaemia (4,500) and ovarian cancer 
(4,200). 

Major contributors to lung cancers in never-smokers 
include second-hand smoke, occupational carcinogen exposure 
and outdoor pollution. Globally, the use of solid fuels for indoor 
cooking and second-hand smoke exposure are important 
contributions to lung cancer in never-smokers and 
disproportionately affect women. 

Lead author, Professor Paul Cosford, Director for 
Health Protection & Medical Director, Public Health England, 
said: "This paper demonstrates an estimated 6,000 people who 
have never smoked die each year from lung cancer in the UK. 
This makes it, by itself, the eighth most common cause of 
cancer related death in the UK. 

"For too long having lung cancer has only been 
thought of as a smoking related disease. This remains an 
important association but, as this this work shows, the scale of 
the challenge means there is a need to raise awareness with 
clinicians and policy makers of the other risk factors including 
indoor and outdoor air pollution. 

"This is one reason why PHE published its review of 
the evidence and recommended specific actions local 
authorities can take to improve their air quality. By delivering on 
the promise of a clean air generation we can reduce the number 
of lung cancers among those who have never smoked." 

Co-author Professor Mick Peake, clinical director of 
the Centre for Cancer Outcomes, University College London 

Hospitals Cancer Collaborative, said: "Despite advances in our 
understanding, most people who have never smoked do not 
believe they are at risk and often experience long delays in 
diagnosis, reducing their chances of receiving curative 
treatment." 

Prof Peake added: "The stigma of smoking has been 
the major factor behind the lack of interest in, knowledge of and 
research into lung cancer. Therefore, in many ways, never-
smokers who develop lung cancer are, as a result, 
disadvantaged. 

"Drawing attention to the contribution of underlying 
risk factors to lung cancer in never-smokers presents 
opportunities to reinforce efforts to tackle other major public 
health challenges. For example, the impact of passive smoking 
and air pollution on lung cancers adds weight to the 
government's ambitions to improve air quality and the public, 
clinicians and policy makers must all be aware of this 
relationship. 
  

(Adapted from: www.sciencedaily.com) 
 

__________________________________________________ 
Questão 11 
Read the options in the sentences below and choose the main 
goal of the text: 
 
a) To let people aware that Lung cancer is not a disease 

related only to smokers and that other conditions might 
cause the disease. 

b) How second hand smoker are the ones most likely to 
develop lung cancer. 

c) To clarify what are the causes of lung cancer in young 
people. 

d) To expose some research of how lung cancer has been 
killing more than other diseases. 

e) To ensure ways to avoid lung Cancer choosing a healthy 
lifestyle underlying risks and factors that leads to the 
disease.   

 

http://www.sciencedaily.com/
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___________________________________________________ 
Questão 12 
Choose the correct grammatical class for the fragment on bold 
“greater than the numbers of people who die of cervical cancer 
(900)” on the second paragraph: 
 
a) Article 
b) Superlative 
c) Verb 
d) Adjective 
e) Comparative 
___________________________________________________ 
Questão 13 
Is the statement true or false according to the Text?  
Mark T (true) or F (false) 

(      ) 6000 people die each year of lung cancer for being 

smokers. 

(      ) Cleaner air might give a better future and avoid 

lung cancer among those who never smoked. 

(      ) Women are only affected to lung cancer if they are 

second hand smokers. 

The correct sequence from top to bottom is: 

a) T – T – F 
b) F – T – F 
c) F – T – T 
d) F – F – T 
e) T – F – T 
_______________________________________________ 
Questão 14 
According to the text, it can be understood that “awareness” 
(fifth paragraph) brings an idea of: 
 
a) experience 
b) disregard  
c) neglect    
d) Alertness 
e) unfamiliarity 
___________________________________________________ 
Questão 15 
Choose the correct options in order to complete the text below, 
while keeping the same meaning from the original text. 

 "The stigma of smoking has been the major factor behind the 
lack of interest in, knowledge of and research into lung cancer.   

"The ___________ of smoking _____________ the major factor 
behind the _______ of ________ in, knowledge of and research 
into lung cancer. ”  

a) esteem – can – abundance – indifference. 
b) praise – have be – plenty – insignificance. 
c) stain – is – absence – concern. 
d) benefit – tells – plethora – boredom. 
e) honor  - says – surplus – apathy. 
___________________________________________________ 

TEXTO II - How might obesity affect the brain? 
 

The link between obesity and the brain is a fascinating 
topic that scientists have only recently begun to explore. New 
research adds important pieces to the puzzle. From the size 

and functionality of the brain to specific neuronal circuits, recent 
studies have brought to light important aspects of the 
connection between obesity and the brain. For instance, 
researchers published a study earlier this year that found a link 
between obesity around the stomach area and smaller brain 
size — specifically, lower gray matter volume. 

The findings of another recent study showed that the 
brain's prefrontal cortex — an area that is important for complex 
thinking, planning, and self-control — is less active in people 
who tend to overeat, which may lead to obesity and weight gain. 

Finally, research that appeared only last month 
identified an array of neurons that can curb overeating when 
they become active. 

A new study now adds to this mounting body of 
evidence, shedding further light on the connection between 
obesity on the one hand and differences in brain structure and 
form on the other. 

Dr. Ilona A. Dekkers, from the Leiden University 
Medical Center in the Netherlands, led a team of researchers 
who used cutting-edge MRI scanning technology to understand 
the link between obesity and brain structure.Dr. Dekkers and 
team reported smaller gray matter volumes in people with 
obesity, thus solidifying previous research findings. They also 
found connections with the brain's form and structure, called its 
morphology. The researchers published their findings in the 
journal Radiology. 

(Adapted from: www.medicalnewstoday.com) 
 

___________________________________________________ 
Questão 16 
In the adaptation from the first paragraph, “specifically, lower 
gray matter volume.” Means that: 
  
a) The more obese the better the chances of brain matter. 
b) The size and functionality of the brain is depends on the 

amount of gray matter. 
c) Specifically, obesity is provided by lower brain matter. 
d) That is very specific that brain matter once reached a lower 

level is not reversible. 
e) Lower brain size might be related to obesity around the 

stomach area. 
________________________________________________ 
Questão 17 
The title “How might obesity affect the brain” addresses an 
idea of: 
 
a) Connection between the brain and obesity. 
b) How obesity is a straight road for brain damages. 
c) People who overeat has a better prefrontal córtex. 
d) Fastening information for obesity. 
e) The importance of the amount of gray matter volume. 
___________________________________________________ 
Questão 18 
The noun “array” from the third paragraph, can be replaced by:  
 
“research that appeared only last month identified an/a  
__________ of neurons that can curb overeating.” 
 
a) entity 
b) range 
c) unit 
d) community 
e) individual 

 

http://www.medicalnewstoday.com/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324853.php
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___________________________________________________ 
Questão 19 
Choose the correct grammatical class for the underlined word in 
the sentence below:  
“...which may lead to obesity and weight gain”. 
 
a) Noun 
b) Adjective 
c) Verb 
d) Adverb 
e) Gerund 

 

_________________________________________________ 
Questão 20 
The following words “smaller” and “thus” (last paragraph) can 
be classified as: 
 
a) Comparative Adjective – Adverb  
b) Adjective – Adverb 
c) Noun – Modal Verb 
d) Superlative – Adverb 
e) Adverb – Verb 
 
 

 
BIOLOGIA                             21  a  30
___________________________________________________ 
Questão 21 
O Fígado é a maior massa de tecido glandular do organismo. É 
o maior órgão interno, situado no quadrante superior direito e 
parcialmente, no quadrante superior esquerdo da cavidade 
abdominal e protegido pelo arcabouço costal (Histologia, Ross). 
Desempenha várias funções. Em relação as funções exercidas 
pelo fígado, analise as proposições abaixo e assinale a 
alternativa correta. O fígado é responsável por: 
I.   Armazenar glicogênio, degradar o álcool e degradar 
hemoglobina. 
II. Receber sangue proveniente da veia porta hepática e da 
artéria hepática, que estão trazendo o sangue do intestino e do 
coração, respectivamente. 
III. Produz bile que contem enzimas digestivas. 
IV. Absorver excretas nitrogenadas do sangue e as transformar 
em nutrientes proteicos. 
V.  Produzir secreção rica em sais que facilita a digestão e a 
absorção de gorduras. 
 
Estão Corretas: 
 
a) I, II e V 
b) I, II, III e IV 
c) I, II, III, IV e V 
d) II e V 
e) I e V 
___________________________________________________ 
Questão 22 
J.B.A, 23 anos gênero masculino, morador da zona rural da 
cidade de Juazeiro do Norte, CE, procurou os serviços da UBS, 
apresentando sintomas de cansaço, dificuldade respiratória e 
sangramento nasal. O Dr. Paulo, após minucioso exame 
clínico, solicitou exame laboratorial do sangue do paciente para 
fechar o diagnóstico. Ao receber os resultados do exame 
representados na tabela abaixo, e relacionando os sintomas 
apresentados pelo paciente com os resultados de seu 
hemograma, Dr. Paulo constatou que: 
 
 
 
HEMOGRAMA 

Constituintes Normal J.B.A 
Hemácias: 4.500milhões a 5 

milhões 
4.4 milhões ∕mm3 

Leucócitos: 5.000 a 
10.000∕mm3 

5.900 ∕mm3 

Plaquetas:  150.000 a 450.000 
mm3 

130.000∕mm3 

 

Analise as preposições abaixo relacionadas a queixa de J.B.A e 
aos resultados dos exames e assinale a alternativa correta: 
I. O cansaço apresentado por J.B.A, tem relação direta com a 
quantidade de glóbulos brancos, responsáveis pelo transporte 
de oxigênio para as células. 
II. A dificuldade de respirar tem relação determinante com a 
baixa quantidade de hemácias responsáveis pela defesa do 
organismo. 
III.O sangramento apresentado pelo nariz, é justificado número 
baixo de plaquetas, conforme demonstra o exame 
Estão corretas: 
 
a) I, II e III 
b) Apenas I  
c) Apenas III 
d) Apenas II 
e) Apenas I e III 
___________________________________________________ 
Questão 23 
O sistema imunológico é um sistema de estruturas e processos 
biológicos que protegem o organismo contra doenças. De modo 
a funcionar corretamente, o sistema imunitário deve detectar 
uma imensa variedade de agentes, desde os vírus aos 
parasitas, e distingui-los do tecido saudável do próprio corpo. 
Analise as alternativas que representam corretamente os 
grupos celulares relacionados a esse sistema. 
 
a) Linfócitos e plaquetas. 
b) Plaquetas e macrófagos. 
c) Hemácias e leucócitos. 
d) Macrófagos, linfócitos. 
e) Macrófagos e hemácias. 
___________________________________________________ 
Questão 24 
M.G.A, dona de um restaurante famoso de Recife, Pe, em uma 
de suas palestras, enfatizou a importância dos pratos 
apresentarem-se coloridos, decorados e realçando os sabores 
dos ingredientes utilizados. Isso porque o sistema sensorial 
recebe estímulos que são transmitidos para o encéfalo, onde 
são interpretados e transformados em sensações. Nos 
humanos os receptores responsáveis pelos sentidos do olfato e 
da visão são respectivamente: 
 
a) Propriorreceptores.e fotorreceptores. 
b) Quimiorrecptores e fotorreceptores. 
c) Termorreceptores e fotorreceptores. 
d) Quimiorrecptores e propriorreceptores. 
e) Mecanorreceptores e fotorreceptores. 
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___________________________________________________ 
Questão 25 
A patogenia da infecção bacteriana abrange a iniciação do 
processo infeccioso e os mecanismos que levam ao 
desenvolvimento dos sinais e sintomas da doença. As bactérias 
patogênicas caracterizam-se por sua capacidade de 
transmissão, aderência, invasão das células e tecidos do 
hospedeiro e a produção de toxinas. Correlacione as infecções 
bacterianas presentes na primeira coluna ao seu respectivo 
agente etiológico. 
 
1. Hanseníase (     ) Streptococcus 

pneumoniae. 
2. Meningite bacteriana (     ) Salmonella typhi. 
3. Pneumonia (     ) Treponema pallidum 
4. Sífilis (     ) Neisseria meningitides 
5. Febre tifoide (     ) Mycobacterium leprae 
 
A  sequência correta é: 
a) 3, 5, 4, 2, 1. 
b) 3, 4, 5, 1, 2. 
c) 4, 5, 3, 2, 1. 
d) 2, 4, 3, 1, 5. 
e) 5, 3, 2, 1, 4. 
___________________________________________________ 
Questão 26 
Os espermatozóides e os oócitos são gametas altamente 
especializados, cada uma dessas células contém metade do 
número de cromossomos, presentes nas células somáticas. O 
número de cromossomos se reduz durante um tipo especial de 
divisão celular denominado meiose, que ocorre durante a 
gametogênese; nos homens esse processo recebe o nome de 
espermatogênese e nas mulheres de oogênese. Caracterize os 
eventos genéticos que ocorrem durante a meiose. 
 
I. Durante a meiose o número de cromossomos das células 
germinativas é reduzido à metade, resultando em um número 
diploide de 23 cromossomos. 
II. Durante a primeira divisão meiótica, o número de 
cromossomos se reduz de diploide para haploide.  
III. Durante a meiose, os cromossomos homólogos formam 
pares durante a metafase, separando-se durante a anáfase.  
IV. Ao final da primeira divisão meiótica, cada nova célula 
formada; espermatócito ou oócito secundário, tem o número 
haploide de cromossomos, cada um com duas cromátides. 
V.  A meiose permite a troca de segmentos dos cromossomos 
maternos e paternos, resultando em crossing-over, um 
mecanismo de recombinação, que resulta na variabilidade 
genética. 
 
É correto apenas o que se afirma em: 
a) I e III. 
b) III e V. 
c) II, IV e V. 
d) I, II e V. 
e) V apenas. 
___________________________________________________ 
Questão 27 
Anemia falciforme é uma anomalia genética importante no 
Brasil, sobretudo nas regiões nordeste e sudeste. A falcização 
ou siclemia das hemácias por ela determinada, além de causar 
anemia hemolítica crônica, é responsável pela obstrução de 
vasos sanguíneos, com crises de dor, infartamento e necrose 
em diversos órgãos, como ossos e articulações, baço, pulmões 

e rins. Caracterize os mecanismos genéticos de mutação 
gênica envolvidos nessa patologia. 
 
I.  A Substituição de um único par de nucleotídeos no RNA, 
leva a alteração de um aminoácido em uma proteína. 
II. Na forma normal do gene, a trinca de pares de bases 
correspondentes ao sexto aminoácido da cadeia β- da 
hemoglobina é GAG/CTC e codifica o aminoácido ácido 
glutâmico. 
III. No alelo mutante siclemico a trinca de bases é GTG/CAC; o 
par A/T mediano do alelo normal foi substituído pelo par T/A, 
assim o aminoácido valina ocupa o lugar da  fenilalanina. 
IV. Na forma normal do gene, a trinca de pares de bases 
correspondentes ao sexto aminoácido da cadeia β- da 
hemoglobina é GAG/CTC e codifica o aminoácido valina. 
V. No alelo mutante siclemico a trinca de bases é GTG/CAC; o 
par A/T mediano do alelo normal foi substituído pelo par T/A, 
assim, o aminoácido valina ocupa o lugar de ácido glutâmico. 
 
É correto apenas o que se afirma em: 
 
a) III e V. 
b) I, IV e V. 
c) I apenas. 
d) II e V. 
e) II, III e IV. 
___________________________________________________ 
Questão 28 
A Síndrome de Patau é uma anomalia cromossômica com 
prevalência de 1:20.000 nascidos vivos. Apresenta 
malformações congênitas, incluindo comprometimento do 
sistema nervoso central, cardíaco, circulatório e urogenital, 
além de defeitos estruturais faciais e déficit intelectual. O tempo 
médio de sobrevida é de 7-10 dias, sendo complicações 
pulmonares a causa mais comum de morte.  Identifique o tipo 
de mutação cromossômica envolvida nessa síndrome genética. 
 
a) Trissomia do cromossomo 21.  
b) Trissomia do cromossomo 13.  
c) Trissomia do cromossomo 18.  
d) Monossomia XO.  
e) Trissomia do cromossomo 14. 
___________________________________________________ 
Questão 29 
Os hormônios vegetais, denominados de fitohormonios, são 
compostos orgânicos, de ocorrência natural na planta, não 
nutriente e, em baixas concentrações, promovem, inibem ou 
modificam processos fisiológicos no vegetal. Correlacione os 
grupos hormonais com as suas funções nas plantas. 
 
1. Giberelinas (     ) Estimulam o amadurecimento dos 

frutos e abscisão foliar. 
2. Citocininas (     ) Estimulam a divisão e a 

diferenciação celular. 
3. Citocininas (     ) Estimulam o crescimento do caule 

e da raiz, promovem o 
alongamento das células. 

4. Etileno (     ) Estimulam o alongamento e a 
divisão celular. 

5. Auxinas (     ) Estimulam a diferenciação e o 
crescimento de raízes. 
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A  sequência correta é: 
 
a) 3, 4, 5, 1, 2. 
b) 3, 5, 4, 2, 1. 
c) 2, 4, 3, 1, 5. 
d) 5, 3, 2, 1, 4. 
e) 4, 2, 5, 1, 3. 
___________________________________________________ 
Questão 30 
Numa situação hipotética, M.F, gênero masculino, 26 anos, 
jogador de volley, durante o campeonato, no jogo entre 
Taubaté e SESI, após tentar uma defesa de um saque, caiu e 
fraturou o rádio. Considerando a fratura do atleta, examine os 
seguintes passos relacionados a lesão e a recuperação do 
jogador, e, assinale a sequência correta dos eventos: 
 

I. Intensa proliferação de células do periósteo e do endósteo, 
II. Rompimento de vasos sanguíneos do osso, do periósteo e 
do endósteo, 
III. Forma-se o calo ósseo. 
IV. Os macrófagos entram em ação afim de retirarem os 
resíduos celulares, 
V.A matriz óssea sofre destruição, ocorrendo morte celular no 
local da lesão, 
VI. Formação do anel conjuntivo em torno da fratura evoluindo 
para formação tecido ósseo primário, 
 
a) I, V, IV, II, VI e III 
b) II, IV, V, I, VI e III 
c) II, V, IV, I, VI e III 
d) I, IV, V, II, VI e III 
e) II, V, IV, VI, I e III 

______________________________________________________________________________________________________________ 
FÍSICA                              31  a  40 
_____________________________________________________ 
Questão 31 
A frequência cardíaca é determinada pelo tempo de disparo 
das células centrais do marcapasso NSA, ritmo sinusal, bem 
como pela propagação deste impulso ao longo do tecido 
elétrico do coração, primeiro átrios e depois ventrículos. 
Considerando que o ciclo cardíaco se repete no número desta 
frequência cardíaca, qual o tempo de um ciclo cardíaco em um 
indivíduo com 100 batimentos por minuto? 
 
a) 0,6 segundo 
b) 0,1 segundo 
c) 0,01 segundo                    
d) 0,03 segundo 
e) 10 segundos 
___________________________________________________ 
Questão 32 
Um objeto é desprezado de um campanário, cujo topo está a 
35 metros do chão, a partir de uma posição abaixo dali. 
Desenvolvendo uma velocidade média de 10 m/s o objeto 
chega ao chão em 3 segundos. A quantos metros do topo do 
campanário está a posição da qual foi desprezado o objeto? 
 
a) 30 metros 
b) 15 metros                          
c) 10 metros 
d) 5 metros 
e) 20 metros 
___________________________________________________ 
Questão 33 
Durante 3 minutos uma carga de 3 x 103 C atravessa um 
condutor metálico, qual a intensidade da corrente elétrica? 
 
a) 1000 Ampères 
b) 16, 66 Ampères 
c) 1 Ampère                
d) 15,48 Ampères 
e) 60 Ampères 
___________________________________________________ 
Questão 34 
Uma Força aplicada em um ângulo de 600 desloca um corpo de 
500 gramas por 10 metros, obtendo uma aceleração de 2 m/s2. 
Qual o Trabalho realizado? Dado: Cos 600 = ½   
 
a) 10 Joules 
b) 0,5 Joules          

c) 1 Joule 
d) 20 Joules 
e) 5 Joules 
______________________________________________ 
Questão 35 
Considerando o triangulo retângulo abaixo, traçado a partir de 
uma soma de vetores entre os segmentos AB e AC resultando 
o segmento CB e o valor dos vetores como sendo a, b, c, qual 
o valor de a se sabemos que c vale 5 e b vale 4? 
 

 
 
a) 13 
b) 9                            
c) 6,4  
d) 1 
e) 20 
___________________________________________________ 
Questão 36 
Na superfície da água contida em um recipiente, foram 
produzidas ondas bidimensionais cuja distância entre duas 
cristas sucessivas é de 1 metro, ao transitar para uma região 
menos profunda do recipiente na onda essa distância muda 
para 70 centímetros. Qual a diferença entre a velocidade de 
propagação nos dois instantes se a frequência no primeiro 
momento é 5 Hz? 
 
a) 5 m/s 
b) 1,5 m/s 
c) 3,5 m/s                    
d) 5,5 m/s 
e) 1 m/s 
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__________________________________________________ 
Questão 37 
Considerando uma força horizontal, assim o cosseno do ângulo 
de aplicação vale 1, aplicada sobre um corpo com intensidade 
10 N e deslocando-o 15 metros, desenvolvendo uma potência 
média de 40 Watts, quanto tempo foi gasto no percurso? 
 
a) 6 segundos 
b) 25 segundos                   
c) 12 segundos 
d) 10 segundos 
e) 3,75 segundos 
__________________________________________________ 
Questão 38 
A atmosfera de um planeta distante é composta de nitrogênio, 
oxigênio, argônio e mais 10 gases desconhecidos. A pressão 
atmosférica em um determinado ponto da superfície deste 
planeta é de 500 mmHg, sendo ali a pressão parcial de 
nitrogênio de 350 mmHg, para um a fração de oxigênio de 10% 
e argônio de 5%. Qual a fração de gases não conhecidos neste 
ponto determinado? 
 
a) 15% 
b) 85% 
c) 10%             

d) 1% 
e) 20% 
___________________________________________________ 
Questão 39 
A qual pressão estará submetido um mol de um gás ideal 
ocupando 25 litros e a 150 K de temperatura? Dado: Constante 
dos gases perfeitos = 0,082 atm.l/mol.K 
 
a) 0,876 atm 
b) 0,567 atm     
c) 0,492 atm 
d) 1 atm 
e) 5 atm 
___________________________________________________ 
Questão 40 
Qual o rendimento máximo de uma máquina a vapor cuja 
caldeira esteja a 650 K, o vapor é resfriado na saída por um 
condensador e chega a 325 K? 
 
a) 5% 
b) 10%                        
c) 58% 
d) 50% 
e) 65% 

_____________________________________________________________________________________________ 
QUÍMICA                             41  a  50
___________________________________________________ 
Questão 41 
Os organismos clorofilados eucariontes e as cianobactérias 
apresentam a capacidade de transformar a água e a energia 
luminosa em oxigênio e o gás carbônico em água. Tal 
fenômeno chama-se fotossíntese e é de extrema importância, 
não só para a manutenção da vida desses organismos, como 
também para todo o nosso planeta, uma vez que ele é 
responsável por liberar oxigênio e consumir gás carbônico e, 
assim, permitir a existência de plantas e outros organismos 
produtores das cadeias alimentares. A seguinte equação 
química representa a fotossíntese: 
 

6 CO2(g) + 6 H2O(g) → 1 C6H12O6 + 6 O2(g) 
 
Entre os reagentes e produtos na equação da fotossíntese, 
podemos afirmar que estão presentes: 
 
a) Três substâncias compostas. 
b) Duas substâncias simples e uma composta. 
c) Uma substância simples e três compostas.  
d) Três substâncias simples. 
e) Três elementos químicos diferentes. 
___________________________________________________ 
Questão 42 
Um médico em plantão no interior do Amazonas, atende um 
paciente com indícios de intoxicação. O paciente é um 
garimpeiro de seus 54 anos de idade, que está tentando sua 
vida através da extração de ouro. O paciente relata ao médico 
que não fez nada de diferente, que usou mercúrio, um metal 
líquido, para extrair ouro. O médico, pensou então, que nesse 
caso, o mercúrio forma com o ouro, uma mistura líquida 
homogênea, que pode ser separada facilmente da areia e da 
água. O paciente então continuou o relato, que usou 
“esquentar” a mistura para separar. O médico questionou, se o 
paciente usou equipamento de proteção individual (EPI). O 

paciente riu e disse: Claro que não, quem tem dinheiro para 
isso doutor? 
 
A partir do relato, observar-se como se faz a separação da 
mistura. Isso só é possível por quê? 
 
a) o ouro é mais volátil que o mercúrio. 
b) o ouro dissolve-se no mercúrio. 
c) o ouro é mais denso que o mercúrio. 
d) o ponto de ebulição do mercúrio é maior que o do ouro. 
e) o mercúrio funde-se a uma temperatura menor que o ouro. 
___________________________________________________ 
Questão 43 
Médicos utilizam de minerais “processados” por Farmacêuticos 
para prescreverem na farmacoterapia de patologias das mais 
diversas. Exemplos como o vanádio, cromo, zinco e cobre são 
especialmente eficientes para baixar os níveis séricos de 
colesterol e triglicerídeos, além de ajudar a manter a glicemia 
em níveis fisiológicos. Os portadores de diabetes tipos I e II 
apresentam, invariavelmente, baixos níveis de vanádio e 
cromo, frequentemente acompanhados pela carência de 
manganês e zinco. O vanádio parece inibir a MAO 
(monoaminooxidase), possibilitando um acúmulo de serotonina 
no Sistema Nervoso Central; daí sua indicação nos quadros 
depressivos. Pacientes portadores de transtorno afetivo bipolar 
(TAB – antigamente denominado como PMD: psicose maníaco 
depressiva) costumam apresentar carência do mineral, dentre 
outros nutrientes. A respeito do elemento químico vanádio, de 
número atômico 23, são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. Possui onze (11) elétrons na terceira camada eletrônica; 
II. A camada de valência do vanádio possui três (3) elétrons; 
III. A camada de valência do vanádio possui dois (2) elétrons. 
IV. Os quatro números quânticos para os elétrons da última 
camada são: 3; 2; 0; + 1/2; 
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Indique a alternativa correta: 
 
a) somente as afirmações I e III estão corretas. 
b) somente as afirmações II e IV estão corretas. 
c) somente as afirmações I e II estão corretas. 
d) somente as afirmações III e IV estão corretas. 
e) somente as afirmações I e IV estão corretas 
___________________________________________________ 
Questão 44 
Realiza-se a eletrólise de uma solução aquosa diluída de ácido 
sulfúrico com eletrodos inertes durante 10 minutos. Determine a 
corrente elétrica média aplicada, sabendo-se que foram 
produzidos no cátodo 300mL de hidrogênio, coletados a uma 
pressão total de 0,54atm sobre a água, à temperatura de 300K. 
 
Pressão de vapor da água a 300K = 0,060atm; 
Constante de Faraday = 96500 C.mol-1 
Constante universal dos gases perfeitos = 0,08 atm.L.mol-1K 
 
a) 0,48 A 
b) 1,08 A 
c) 0,97 A 
d) 2,20 A 
e) 1,93 A 
_________________________________________________ 
Questão 45 
Na maioria dos municípios brasileiros, existem depósitos sem 
nenhum tipo de controle ou cuidado ambiental, chamados de 
vazadouros a céu aberto – os lixões. Neste cenário, a 
incineração irregular e as queimadas clandestinas dos resíduos 
sólidos domésticos produzem gases ricos em substâncias 
potencialmente tóxicas. Além do crescimento em absoluto, o 
lixo atual apresenta maior composição de materiais sintéticos e 
de maior periculosidade, em virtude da constante incorporação 
tecnológica. Os agentes químicos merecem destaque em 
decorrência da sua frequência, a exemplo das pilhas e baterias; 
óleos e graxas; pesticidas/herbicidas; solventes; tintas; 
produtos de limpeza; cosméticos; aerossóis e remédios. Em um 
município de região fria, uma amostra do lixão que produz um 
gás de 4,4 g que ocupa um volume de 3,1 L a 10 °C e 566 
mmHg. Assinale a alternativa que apresenta a razão entre as 
massas específicas deste gás e a do hidrogênio gasoso nas 
mesmas condições de pressão e temperatura. 
 
a) 22 
b) 2,2 
c) 10 
d) 44 
e) 4,4 
__________________________________________________ 
Questão 46 
O mercado de embutidos tem apresentado significativa 
expansão e alta competitividade na última década, uma vez 
que o consumo de produtos cárneos como salsichas, linguiças, 
mortadelas, hambúrgueres e outros, tornou-se parte do hábito 
alimentar de uma parcela considerável de consumidores 
brasileiros. A adição de nitrito em alimentos é oficialmente 
regulamentada, na maioria dos países. Contudo, as orientações 
quanto ao seu emprego têm sofrido alterações nos últimos 
anos, principalmente nos países em desenvolvimento. No 
Brasil, até dezembro de 1998 era permitido um limite máximo 
de 200 e 500 mg/kg, respectivamente, reduzindo, a partir 
daquela data, para valores de 150 e 300 mg/kg, valores limites, 
considerados elevados por alguns autores, uma vez que em 

outros países, a legislação estabelece valores inferiores. A 
identificação de ânions nitritos pode ser realizada pela adição 
de um sal ferroso em meio ácido, produzindo óxido nítrico, que, 
por sua vez, se combina com o excesso de íons ferrosos para 
formar um complexo de cor marrom que identifica a presença 
de nitrito. A primeira etapa do processo de identificação de 
nitritos é representada pela reação abaixo 
 
2 FeSO4 + 2 NaNO2 + 2 H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2 NO + 2 H2O + 
Na2SO4 

 
Pode-se afirmar que, nessa etapa do processo, 
 
a) ocorre oxidação dos íons H+ do ácido por ação do sal 

ferroso. 
b) ocorre redução dos ânions nitritos por ação do sal ferroso. 
c) o nitrogênio, no óxido nítrico, está em um estado mais 

oxidado do que no ânion nitrito. 
d) o ferro no FeSO4 está em um estado mais oxidado do que 

no Fe2(SO4)3 
e) o íon H+ do ácido atua como agente redutor dos ânions 

nitritos. 
___________________________________________________ 
Questão 47 
A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por 
hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação 
variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com 
tratamento, manifestando-se clinicamente por episódios 
recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse, 
particularmente à noite e pela manhã ao despertar. O 
carmaterol, cuja estrutura é mostrada abaixo, está em fase de 
testes clínicos para o uso no tratamento de asma. 
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Assinale a alternativa que contém funções orgânicas presentes 
no carmaterol 
 
a) Aldeído, amina e éter 
b) Ácido carboxílico, éter e fenol 
c) Álcool, éster e fenol 
d) Amina, amida e fenol 
e) Álcool, amina e éster 
__________________________________________________ 
Questão 48 
Um levantamento inédito da Federação Brasileira de 
Gastroenterologia aponta que quase metade dos brasileiros 
sente algum sintoma de má digestão, como refluxo, azia e 
tosse seca. O gastroenterologista para combater a azia, usam 
medicamentos à base de hidróxido de magnésio Mg (OH)2. O 
alívio do sintoma resulta da neutralização do ácido clorídrico do 
estômago pelo hidróxido de magnésio. A reação, corretamente 
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equacionada e balanceada, que ocorre entre as substâncias 
citadas é 
 
a) Mg(OH)2 + HClO2  MgClO2 + H2O 
b) Mg(OH)2 + HCl  MgCl2 + 3 H2O 
c) Mg(OH)2 + HCl  MgCl2 + 2 H2O 
d) Mg(OH)2 + 2 HClO3  Mg(ClO3)2 + 2 H2O 
e) Mg(OH)2 + HCl  MgCl + 2 H2O 
___________________________________________________ 
Questão 49 
Quando 25mL de uma solução desconhecida foram titulados, 
obteve-se o gráfico ao lado, onde o pH do ponto de 
equivalência da curva de titulação é 5,28.  
 
Com base nesse gráfico, considere as seguintes proposições. 
 

 
 
 
I. A titulação feita envolveu uma base forte e um ácido forte. 
II. Um indicador apropriado para essa titulação seria o vermelho 
de metila, que muda de cor (vermelho para amarelo), na faixa 
de pH entre 4,8 e 6,0. 
III. A substância titulada é uma base fraca, e a titulante é um 
ácido forte. 
IV. As primeiras gotas do titulante, ao serem adicionadas, 
provocam a formação de uma solução tampão. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
a) I, II, III e IV 
b) apenas I, II e III 
c) apenas I , II e IV 
d) apenas I, III e IV 
e) apenas II, III e IV 
_______________________________________________ 
Questão 50 
Eletrólise de Kolbe ou reação de Kolbe é uma reação orgânica 
nomeada em relação a Hermann Kolbe. A reação de Kolbe é 
formalmente uma dimerização decarboxilativa e ocorre por um 
mecanismo de reação de radicais. Essa reação é utilizada na 
síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, 
os quais podem ser empregados como fontes alternativas de 
energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. A reação 
abaixo ilustra a eletrólise de Kolbe. 
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Com base na reação acima, o hidrocarboneto produzido na 
eletrólise do ácido 3,3-dimetil-butanoico é o: 
 
a) 3,3,6,6-tetrametil-octano 
b) 3,3,4,4-tetrametil-hexano 
c) 2,2,4,4-tetrametil-hexano 
d) 2,2,5,5-tetrametil-hexano  
e) 2,2,7,7-tetrametil-octano 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


