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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 – Cuidados Paliativos: um jeito humano de assistir o paciente em sofrimento. 
 
 

Em breve, quando for possível olhar para a pandemia do coronavírus e enxergar algum aprendizado promovido pela reviravolta 
na ordem mundial, um ramo relativamente novo da medicina estará contabilizado na lista de progressos: os cuidados paliativos. A área 
pode ser definida como um tratamento multiprofissional, que visa à melhoria da qualidade de vida de pessoas com doenças graves que 
necessitam de conforto físico, psicológico, espiritual e social. 

Os cuidados paliativos são o caminho quando não há perspectiva de cura e manter o bem-estar do paciente, com o máximo de 
independência possível e sem dor, é o que mais importa. [...] 

Essa especialidade, que envolve médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, 
ganha terreno e representatividade, tanto devido ao aumento da expectativa de vida da população como por conta do progresso da 
medicina, que proporciona maior tempo de vida àqueles com doenças crônicas — problemas cardiovasculares e pulmonares, distúrbios 
neurológicos, tumores, entre outras. 

Com a Covid-19 fomos colocados frente a frente com a mortalidade e a fragilidade da vida (incluindo a nossa), o que gerou 
reflexão e talvez tenha acelerado o processo de entendimento sobre a importância dos cuidados paliativos, que já são recomendados por 
várias sociedades médicas, contemplando o controle dos sintomas, o trabalho em equipe, a incorporação  dos valores do paciente e a 
boa comunicação entre os profissionais e as famílias como parte essencial do plano de tratamento.  

Infelizmente, na realidade do sistema de saúde atual, quem deveria ter acesso aos cuidados paliativos acaba buscando 
atendimento de emergência em hospitais. E isso acontece diariamente. Existem dados que sugerem que até um terço das mortes que 
acontecem no pronto-atendimento são esperadas por serem consequência de uma doença grave em fase avançada.  

Portanto, existe um grupo identificável que merece uma abordagem diferenciada, mas não tem acesso a ela. Falamos de 
pessoas com insuficiência cardíaca grave e demências avançadas, entre outras patologias críticas, que chegam ao hospital com 
sintomas descontrolados e em grande sofrimento, sem consciência da gravidade da situação e sem nunca terem visto um médico de 
cuidados paliativos antes.  

Aprendemos a medicina como ciência binária. Doença é igual a tratamento: pneumonia pressupõe antibiótico; insuficiência 
respiratória, intubação. A pessoa e sua individualidade parecem não fazer parte da equação. Somos treinados a intubar, mas não a 
avaliar os benefícios da intubação para um paciente de 90 anos, com um quadro clínico severo. O que esperar de uma terapia com 
antibióticos para aqueles em fase final? Ela melhora de fato os sintomas? Estou trazendo algum benefício ao transfundir? Hidratar?  

São respostas a essas perguntas que as equipes de pronto-atendimento, emergência e terapia intensiva precisam buscar, sem 
perder o foco da subjetividade porque o melhor para um pode não ser o melhor para o outro, mesmo com igual diagnóstico. Cada um 
sente e reage de maneira distinta. Vejamos um exemplo: a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que, com a progressão, pode 
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submeter os acometidos a ficarem presos a um respirador até o fim da vida. Para alguns, essa dependência é pior do que a morte, 
enquanto outros se adaptam e relatam conformidade. A conclusão é que não há como fazer uma boa medicina sem saber quem é quem. 

Quem é aquele paciente cujo diagnóstico é tão grave? É uma pessoa religiosa? Independente? Tem filhos? Quais são suas 
preocupações diante do fim inevitável? O que é prioridade para ele a partir daquele momento? O que é importante preservar? O que traz 
paz? Os cuidados paliativos têm uma premissa: conhecer ao máximo a pessoa, mesmo com todas as dificuldades que a situação impõe, 
para dispensar cuidados de forma efetiva e beneficente. 

Profissionais de saúde devem saber avaliar a capacidade de decisão do doente, interpretar o que falam ou apurar junto aos 
familiares como o paciente gostaria de ser tratado diante do quadro clínico – se ele pudesse falar, como se manifestaria a respeito? 
Porque, mesmo quando essa pessoa não pode decidir, o foco ainda é ela. Seus valores devem ser levados em conta na tomada de 
decisão. 

[...] os cuidados paliativos humanizam a medicina e a relação médico-paciente na medida em que colocam de lado a obsessão 
pela cura e deixam emergir o foco na pessoa. Nem sempre, porém, isso significa adotar medidas prolongadoras de vida. Em 
contrapartida, certos procedimentos invasivos podem até não fazer muito sentido para o médico diante de um diagnóstico. Mas, quando 
há chance de sucesso para fazer com que um paciente viva mais seis meses e consiga seu objetivo de conhecer um neto que vai nascer 
(mesmo encarando eventuais desconfortos para chegar lá), esses métodos devem ser considerados. 

O olhar do profissional de saúde deve considerar o paciente de forma multidimensional porque seu sofrimento não se resume à 
dor física. Quando se descobre uma doença grave, além da agonia relacionada ao diagnóstico, existem outros padecimentos, como a 
perda do papel social e o medo de não ser mais capaz de sustentar a família, por exemplo. Da mesma forma, a amputação de uma 
perna ou braço irá gerar uma necessidade de readaptação que transcende o aspecto motor, com muito peso psicológico envolvido. 

Caberá aos profissionais estarem devidamente preparados para identificar e acolher todas essas aflições, intervir para aliviá-las 
da melhor forma e, quando chegar o momento, identificar que o fim está próximo, reconhecer situações de refratariedade, fazer um 
excelente controle de sintomas e não prolongar de forma fútil o processo de morte. [...] 

[...] os cuidados paliativos são a ciência do detalhe. Uma mistura precisa de técnica e humanidade. Mas essa matéria a 
faculdade raramente ensina. Infelizmente, em muitas situações, ainda compete a quem abraçou a causa buscar capacitação para 
aprender a usar todas as ferramentas disponíveis da especialidade. O contraponto é muito compensador: ouvir o paciente, compreendê-
lo e fazer o melhor para aliviar suas dores físicas e emocionais nos reconecta com a nossa opção pela medicina e traz a satisfação de 
exercermos o nosso melhor como profissionais de saúde e como seres humanos.  
 
(RIBEIRO, Sabrina Corrêa da Costa, Cuidados paliativos: um jeito humano de assistir o paciente em sofrimento. https://saude.abril.com.br/blog/com- a-

palavra/cuidados-paliativos-um-jeito-hum ano-de-assistir-o-paciente-em-sofrimento/) 
 
 

      
__________________________________________________ 
Questão 01 
No título do texto, “Cuidados paliativos: um jeito humano de 
assistir o paciente em sofrimento”, a estrutura em destaque 
 
a) representa, no discurso direto, a fala de um dos 

personagens do texto. 
b) contém uma enumeração. 
c) traduz uma explicação. 
d) acrescenta uma informação irrelevante. 
e) constitui um argumento de autoridade. 
___________________________________________________ 
Questão 02 
A partir do fragmento “Em breve, quando for possível olhar para 
a pandemia do coronavírus e enxergar algum aprendizado 
promovido pela reviravolta na ordem mundial, um ramo 
relativamente novo da medicina estará contabilizado na lista de 
progressos: os cuidados paliativos”, pode-se inferir que  
 
a) os profissionais de saúde jamais deram importância aos 

cuidados paliativos. 
b) um novo olhar sobre o assunto será inevitável após a nova 

pandemia que assola o mundo. 
c) os últimos acontecimentos na saúde marcaram 

negativamente as questões relativas aos cuidados 
paliativos.  

d) todo procedimento invasivo deve ser evitado por causar 
desconforto ao paciente. 

e) o tratamento eficaz é aquele que tem como foco apenas a 
doença. 

 
 

_________________________________________________ 
Questão 03 
Considere: 
“Quem é aquele paciente cujo diagnóstico é tão grave? É uma 
pessoa religiosa? Independente? Tem filhos? Quais são suas 
preocupações diante do fim inevitável? O que é prioridade para 
ele a partir daquele momento? O que é importante preservar? 
O que traz paz? Os cuidados paliativos têm uma premissa: 
conhecer ao máximo a pessoa, mesmo com todas as 
dificuldades que a situação impõe, para dispensar cuidados de 
forma efetiva e beneficente.”  
As frases interrogativas existentes no fragmento acima 
sugerem que 
 
a) o médico deve basear o tratamento a que um paciente deve 

se submeter em critérios puramente objetivos. 
b) a gravidade da doença impõe dificuldades intransponíveis à 

relação médico-paciente. 
c) a compreensão da dor do paciente implica 

necessariamente uma atitude paternalista por parte do 
médico. 

d) cuidados eficazes são exclusivamente aqueles que 
prolongam a vida. 

e) 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. 

___________________________________________________ 
Questão 04 
No fragmento “Vejamos um exemplo: a esclerose lateral 
amiotrófica é uma doença que, com a progressão, pode 
submeter os acometidos a ficarem presos a um respirador até o 

https://saude.abril.com.br/blog/com-%20a-palavra/cuidados-paliativos-um-jeito-hum%20ano-de-assistir-o-paciente-em-sofrimento/
https://saude.abril.com.br/blog/com-%20a-palavra/cuidados-paliativos-um-jeito-hum%20ano-de-assistir-o-paciente-em-sofrimento/
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fim da vida. Para alguns, essa dependência é pior do que a 
morte, enquanto outros se adaptam e relatam conformidade”, o 
exemplo citado é um recurso argumentativo que 
 

I. traz uma informação concreta extraída da realidade. 
II. reforça o aspecto teórico do texto. 

III. traduz uma ideia de contestação. 
IV. influencia no importante papel de convencer o leitor. 
V. reitera a ideia   de que cada um sente e reage de 

maneira distinta. 
 
Está(ão) correta(s) apenas: 
 
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, IV e V. 
e) IV e V. 
___________________________________________________ 
Questão 05 
Considere os fragmentos seguintes: 
 
“[...] até um terço das mortes [...] são esperadas por serem 
consequências de uma doença grave em fase avançada.” 
“Somos treinados a intubar, mas não a avaliar o benefício da 
intubação [...]”. 
“Quando se descobre uma doença grave, [...] existem outros 
padecimentos [...]”. 
“[...] fazer o melhor para aliviar suas dores [...]”. 
 
As relações semânticas entre as estruturas oracionais 
presentes em cada fragmento acima estão, correta e 
respectivamente, identificadas em: 
 
a) causa, oposição, tempo, finalidade. 
b) condição, causa, consequência, finalidade. 
c) finalidade, oposição, tempo, causa. 
d) oposição, finalidade, tempo, condição. 
e) causa, tempo, oposição, condição. 
___________________________________________________ 
Questão 06 
Considerando as afirmativas seguintes, assinale a correta:
  
a) Nos fragmentos “[...] que visa à melhoria da qualidade de 

vida [...]”/ “[...]que proporciona maior tempo de vida 
àqueles com doenças crônicas [...]”, as formas verbais em 
destaque têm o mesmo comportamento sintático. 

b) Em “Existe um grupo identificável [...]”, substituindo-se o 
elemento em destaque por “há”, a expressão “um grupo 
identificável” mantém sua função subjetiva. 

c) No fragmento “[...] não tem acesso a elas”, substituindo-se 
a expressão destacada por “à nossa fragilidade”, tem-se 
uma ocorrência facultativa da crase. 

d) Em “Caberá aos profissionais estarem devidamente 
preparados para identificar e acolher todas essas aflições 
[...]”, a estrutura oracional em destaque exerce função de 
complemento verbal. 

e) No fragmento “[...] esses métodos devem ser 
considerados [...]”, tem-se uma estrutura oracional na voz 
ativa.  

___________________________________________________ 
Questão 07 
Assinale com V a(s) proposição(ões) verdadeira (s) e com F, 
a(s) falsa(s): 

(     ) Em “Infelizmente, na realidade do sistema de saúde, 
quem deveria ter acesso aos cuidados paliativos 
acaba buscando atendimento de emergência em 
hospitais”, a palavra em destaque se refere a toda a 
informação contida no fragmento. 

(     ) Em “[...] se ele pudesse falar [...]”, o conectivo 
destacado introduz uma estrutura oracional de 
função adverbial, traduzindo a ideia de condição. 

(     ) Em “[...] pode submeter os acometidos a ficarem 
presos a um respirador até o fim da vida”, o elemento 
em destaque indica limite temporal. 

(     ) Em “[...] intervir para aliviá-las da melhor forma”, o 
verbo em destaque apresenta, na 2ª pessoa do 
singular do imperativo afirmativo, a seguinte forma: 
intervém.  

(     ) Em “Nem sempre, porém, isso significa adotar 
medidas prolongadoras da vida” a estrutura em 
destaque tem função adjetiva. 

 
A sequência correta é 
 
a) F V F V F. 
b) V V V V V. 
c) V F V F V. 
d) F F F F F. 
e) V V V F F. 
___________________________________________________ 
Questão 08 
Considerando os processos de formação de palavras, é correto 
afirmar que 
 
a) a palavra “bem-estar” é formada pelo processo de 

composição por justaposição. 
b) as expressões “a cura” e “o acesso” são exemplos de 

derivação imprópria. 
c) o termo “revi” constitui um exemplo de composição por 

aglutinação. 
d) as palavras “amplamente” e “desconfortos” são formadas 

por derivação sufixal. 
e) a palavra “reconecta” é um exemplo de parassíntese. 
___________________________________________________ 
Questão 09 
Dentre as afirmativas seguintes, assinale a que NÃO é correta: 
 
a) Em “O contraponto é muito compensador [...]”, o elemento 

destacado tem função adverbial. 
b) Em “[...] interpretar o que falam”, o termo em destaque 

pode ser substituído, sem alteração de sentido, pelo 
demonstrativo aquilo. 

c) No fragmento “Para alguns, essa dependência é pior do 
que a morte [...]”, a estrutura em destaque traduz a ideia 
de comparação. 

d) Em “[...] mesmo encarando eventuais desconfortos para 
chegar lá, [...]”, o elemento em destaque se refere à 
estrutura “[...] conhecer um neto que vai nascer [...]”. 

e) 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. 

___________________________________________________ 
Questão 10 
Considere: 
“Existem dados que sugerem que até um terço das mortes que 
acontecem no pronto-atendimento são esperadas [...]” 
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Sobre os elos coesivos em destaque no fragmento acima, é 
correto afirmar: 
 

I. Em “[...] que sugerem [...]”, o elemento destacado 
introduz uma estrutura oracional de função subjetiva. 

II. Em “[...] que até um terço das mortes [...] são 
esperadas [...]”, o conectivo destacado introduz uma 
estrutura oracional de função adverbial, traduzindo a 
ideia de consequência. 

III. Em “[...] que acontecem no pronto-atendimento [...]”, o 
termo destacado inicia uma estrutura oracional de 
função adjetiva, com valor restritivo. 

 
 

Está(ão) correta(s) apenas: 
 
a) I. 
b) II.  
c) I e II.  
d) III. 
e) II 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 
Segundo a médica Sabrina Corrêa da Costa Ribeiro, “Com a 
Covid-19, fomos colocados frente a frente com a mortalidade e 
a fragilidade da vida (incluindo a nossa), o que gerou reflexão 
[...]”. 
 
Você concorda com tal opinião? Podemos esperar que o ser 
humano reflita sobre essa realidade adversa em que se 
encontra? Quais as possíveis consequências positivas e/ou 
negativas vislumbradas para o pós-pandemia? 
Produza um texto dissertativo-argumentativo, expressando a 
sua opinião sobre o assunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema II 
Leia : 
 

 
(https://divertindo.se/post/se-voce-e-a-favor-da-vida-entao-cuide-da-sua) 

 
 

No contexto das ralações humanas contemporâneas, que alerta 
nos traz esse texto? Qual a conotação do fragmento “ENTÃO 
CUIDE DA SUA”? Há um incentivo ao individualismo e ao 
egoísmo? Ou mobiliza o leitor para o reconhecimento da 
necessidade do respeito às escolhas de cada um?  
 
Produza um texto, argumentando favorável ou contrariamente à 
ideia implícita na charge. 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

https://divertindo.se/post/se-voce-e-a-favor-da-vida-entao-cuide-da-sua
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LÍNGUA ESPANHOLA                                           11  a  20 
TEXTO 1 – Medio ambiente natural 
 

“El medio ambiente, medioambiente o entorno 
natural abarca todos los seres vivos y no vivos que 
interaccionan naturalmente, lo que significa que en este caso 
no es artificial. El término se aplica con mayor frecuencia a 
la Tierra o algunas partes de la Tierra. Este entorno abarca la 
interacción de todas las especies vivas, el clima, y los recursos 
naturales que afectan la supervivencia humana y la actividad 
económica. 

[…] En contraste con el entorno natural es 
el ambiente construido. En áreas donde el hombre ha 
transformado fundamentalmente paisajes como los entornos 
urbanos y la conversión de tierras agrícolas, el entorno natural 
se modifica enormemente en un entorno humano simplificado. 
Incluso los actos que parecen menos extremos, como la 
construcción de una choza de barro o un sistema 
fotovoltaico en el desierto, el entorno modificado se convierte 
en uno artificial. Aunque muchos animales construyen cosas 
para proporcionar un mejor ambiente para ellos mismos, no son 
humanos, por lo tanto, las presas de castores, y las obras de 
las termitas, termiteros o montículos, se consideran naturales. 

Las personas rara vez encuentran 
ambientes absolutamente naturales en la Tierra, y la 
naturalidad generalmente varía en un continuo, desde el 100 % 
natural en un extremo hasta el 0% natural en el otro. Más 
precisamente, podemos considerar los diferentes aspectos o 
componentes de un entorno, y ver que su grado de naturalidad 
no es uniforme. Si, por ejemplo, en un campo agrícola, 
la composición mineralógica y la estructura de su suelo son 
similares a las de un suelo de bosque no perturbado, pero la 
estructura es bastante diferente. 

El término medio ambiente se usa a menudo como 
sinónimo de hábitat, por ejemplo, cuando se dice que el 
ambiente natural de las jirafas es la sabana. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) se usa más comúnmente en 
referencia al ambiente "natural", o la suma de todos los 
componentes vivos y los abióticos que rodean a un organismo, 
o grupo de organismos. El medio ambiente natural comprende 
componentes físicos tales como aire, temperatura, relieve, 
suelos y cuerpos de agua así como componentes 
vivos: plantas, animales y microorganismos. También existe el 
"medio ambiente construido", que comprende todos los 
elementos y los procesos hechos por el hombre En 
términos macroscópicos se suele considerar al medioambiente 
como un sector, una región o un todo (escala global). En cada 
uno de esos niveles o alcances de estudio hay una interacción 
entre el aire, del agua o del suelo como agentes abióticos y de 
toda una gran variedad de organismos animales y vegetales, 
con distinto nivel de organización celular, como integrantes del 
mundo biótico.  

Las ciencias de la Tierra generalmente reconocen las 
siguientes cuatro esferas como componentes de los sistemas 
que conforman la totalidad del medio ambiente natural:  
la litosfera la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. Estas 
esferas se corresponden al conjunto de las rocas, las aguas, 
la atmósfera y la vida, respectivamente. 

Algunos científicos incluyen, como parte de las 
esferas de la Tierra, la criosfera (correspondiente al hielo) como 
una porción distinta de la hidrosfera, así como 
la pedosfera (correspondiente al suelo) como una esfera activa 
y entremezclada de las cuatro anteriores. 

Las ciencias de la Tierra (también conocidas como 
geociencias o ciencias geológicas) engloban todas 
las ciencias relacionadas con el estudio directo del 
planeta Tierra como tal”.  

(es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural)  

___________________________________________________ 
Questão 11 
Contesta según el texto: 
 
a) El clima y los recursos naturales no hacen parte del medio 

ambiente. 
b) El término medio ambiente sólo se usa como sinónimo de 

hábitat. 
c) Las ciencias de la Tierra no reconocen las cuatro esferas 

como componentes de los sistemas que conforman la 
totalidad del medio ambiente natural. 

d) El medio ambiente abarca todos los seres vivos y no vivos. 
e) El calentamiento global no es responsable de la extinción 

de los hábitats naturales. 
__________________________________________________ 
Questão 12 
Traduciendo adecuadamente al portugués el período “[…]  se 
suele considerar al medio ambiente como un sector, una región 
o un todo […]”, tenemos: 
 
a) […] não é possível classificar o meio ambiente como um 

setor ou uma região […]. 
b) […] não se costuma dizer que o meio ambiente é um setor, 

uma região ou um todo […]. 
c) […] se costuma considerar o meio ambiente como um 

setor, uma região ou um todo […]. 
d) […] Raramente se considera o meio ambiente como um 

todo […]. 
e) […]  nunca se considera o meio ambiente como uma região 

[…].     
___________________________________________________ 
Questão 13 
Haz la correspondencia sinonímica:   
 
1) Suele (   ) frecuentemente 
2) Científicos   (   ) sobrevivencia 
3) A menudo (   ) costuma 
4) Supervivencia (   ) armazém 
5) Choza      (   ) cientistas 
 (   ) palhoça 

 
 
a) 3, 1, 4, - , 2, 5. 
b) 1, 3, 4, - , 5, 2. 
c) 3, 4, 1, - , 2, 5. 
d) 3, 4, 1, 2, - , 5. 
e) 4, 3, 1,- , 5, 2. 
___________________________________________________ 
Questão 14 
Señala la opción adecuada al texto: 
 
a) El ambiente construido por el hombre no se contrasta con al 

entorno natural.  
b) Es raro encontrarse ambientes totalmente naturales en la 

Tierra. 
c) Todos científicos incluyen la criosfera y la pedosfera como 

parte de las esferas de la Tierra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_construido
https://es.wikipedia.org/wiki/Choza
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_fotovoltaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_fotovoltaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Castor#Diques
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Termitero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineralog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_del_suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_macrosc%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Abi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biota
https://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Cri%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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d) Las ciencias de la Tierra no engloban en su totalidad todas 
ciencias que dicen respecto al estudio directo de la Tierra. 

e) No hay medio ambiente construido por el hombre.  
___________________________________________________ 
Questão 15 
“Aunque muchos animales construyen cosas […]”, los términos 
señalados se clasifican, morfológicamente, en: 
 
a) Conjunción – pronombre indefinido. 
b) Pronombre – adjetivo indefinido. 
c) Preposición – adjetivo. 
d) Conjunción –preposición. 
e) Conjunción – adjetivo indefinido.  
___________________________________________________ 
Questão 16 
“El término medio ambiente se usa a menudo como sinónimo 
de hábitat”. La locución destacada es: 
 
a) Sustantivo. 
b) Locución prepositiva. 
c) Locución conjuntiva.  
d) Locución adverbial.  
e) Adjetivo. 
__________________________________________________ 
Questão 17 
“[…] lo que significa que en este caso no es artificial”. El 
término señalado se clasifica en: 
 
a) pronombre demostrativo neutro.  
b) pronombre demostrativo masculino. 
c) artículo neutro. 

d) adjetivo demostrativo. 
e) artículo definido masculino. 
__________________________________________________ 
Questão 18 
“Si, por ejemplo, […]”, el vocablo subrayado refleja idea de: 
 
a) consecuencia. 
b) causa. 
c) concesión.  
d) oposición. 
e) condición. 
___________________________________________________ 
Questão 19 
“El medio ambiente natural comprende componentes físicos 
[…]”, la expresión señalada, sintácticamente, se clasifica en: 
  
a) complemento nominal. 
b) predicado verbal.  
c) adjunto adverbial. 
d) objeto directo. 
e) objeto indirecto. 
___________________________________________________ 
Questão 20 
“En áreas donde el hombre ha transformado […]”, la locución 
verbal subrayada está conjugada en el:  
 
a) pretérito perfecto.  
b) futuro simple. 
c) pluscuamperfectum del subjuntivo. 
d) futuro perfecto. 
e) imperfecto del indicativo. 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 
LÍNGUA INGLESA               11  a  20 
TEXTO I – Children Produce Weaker Coronavirus 
Antibodies. 
 

Children infected with the coronavirus produce weaker 
antibodies and fewer types of them than adults do, suggesting 
they clear their infection much faster, according to a new study. 
Other studies have suggested that an overly strong immune 
response may be to blame in people who get severely ill or die 
from Covid-19. A weaker immune response in children may 
paradoxically indicate that they vanquish the virus before it has 
had a chance to wreak havoc in the body, and may help explain 
why children are mostly spared severe symptoms of Covid, the 
disease caused by the coronavirus. It may also show why they 
are less likely to spread the virus to others. “They may be 
infectious for a shorter time,” said Donna Farber, an 
immunologist at Columbia University in New York who led the 
study reported in the journal Nature Immunology. 
Having weaker and fewer antibodies does not mean that 
children would be more at risk of re-infections, other experts 
said. 

“You don’t really need a huge, overly robust immune 
response to maintain protections over some period of time,” 
said Deepta Bhattacharya, an immunologist at the University of 
Arizona in Tucson. “I don’t know that I would be especially 
worried that kids have a little bit lower antibody response.” 
The study looked at children’s antibody levels at a single point 
in time, and was too small to provide insights into how the levels 
may vary with age. But it could pose questions for certain 
antibody tests that may be missing children who have been 
infected. 

Dr. Farber and her colleagues analyzed antibodies to 
the coronavirus in four groups of patients: 19 adult convalescent 
plasma donors who had recovered from Covid without being 
hospitalized; 13 adults hospitalized with acute respiratory 
distress syndrome resulting from severe Covid; 16 children 
hospitalized with multi-system inflammatory syndrome, the rare 
condition affecting some infected children; and 31 infected 
children who did not have the syndrome. About half of this last 
group of children had no symptoms at all. 

Individuals in each group had antibodies, consistent 
with other studies showing that the vast majority of people 
infected with the coronavirus mount a robust immune response.  
“This further emphasizes that this viral infection in itself, and the 
immune response to this virus, is not that different from what we 
would expect” from any virus, said Petter Brodin, an 
immunologist at Karolinska Institutet in Stockholm. But the 
range of antibodies differed between children and adults. The 
children made primarily one type of antibody, called IgG, that 
recognizes the spike protein on the surface of the virus. Adults, 
by contrast, made several types of antibodies to the spike and 
other viral proteins, and these antibodies were more powerful at 
neutralizing the virus. 

(Adapted from: www.www.nytimes.com) 

 
__________________________________________________ 
Questão 11 
The title “Children Produce Weaker Coronavirus 
Antibodies.” supports in the text the idea of:  
 
a) Children are at a level of risk when exposed to the virus. 

http://www.medicalnewstoday.com/
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b) Children have severe symptoms of Covid 19. 
c) Although Children have less antibodies they clear the 

infection much faster than adults. 
d) Children’s antibody levels when tested COVID positive.  
e) Inflammatory syndrome that affects infected children. 
___________________________________________________ 
Questão 12 
In the adaptation from the last paragraph, “But the range of 
antibodies differed between children and adults.” Means 
that:  
 
a) The areas infected were different between children and 

adults.  
b) There was a difference between the amount of antibodies in 

children and adults.  
c) Antibodies can never be different between children and 

adults.  
d) Children’s bodies are different from adults. Therefore, the 

virus had the same amount.  
e) That the way how the virus is neutralized doesn’t differ on 

children and adults because the range is the same.  
___________________________________________________ 
Questão 13 
Choose the correct grammatical class for the underlined word in 
the sentence below: “This further emphasizes that this viral 
infection in itself, and the immune response to this virus, is not 
that different”.  

 
a) Reflexive Pronoun 
b) Relative Pronoun 
c) Adjective Pronoun 
d) Possessive Pronoun 
e) It is not a pronoun  
_______________________________________________ 
Questão 14 
The preposition “weaker” from the second paragraph, can be 
replaced by:  
 
“Having ______________ and fewer antibodies does not mean 
that children would be more at risk of re-infections, other 
experts said.” 

 
a) active 
b) firm 
c) definite 
d) fragile 
e) steady 
___________________________________________________ 
Questão 15 
The following words “may” and “shorter” (first paragraph) can 
be classified as: 
  
a) Verb – superlative 
b) Adverb – Modal Verb 
c) Conditional – Adverb 
d) Conjunction - verb 
e) Modal Verb – comparative 
___________________________________________________ 
TEXTO II – After Recovery From the Coronavirus, Most 
People Carry Antibodies 

 
A new study adds to evidence of immunity among 

those who have already been exposed to the pathogen. 

A new study offers a glimmer of hope in the grim fight against 
the coronavirus: Nearly everyone who has had the disease — 
regardless of age, sex or severity of illness — makes antibodies 
to the virus. The study, posted online on Tuesday but not yet 
reviewed by experts, also hints that anyone who has recovered 
from infection may safely return to work — although it is unclear 
how long their protection might last. 

“This is very good news,” said Angela Rasmussen, a 
virologist at Columbia University in New York who was not 
involved with the work. 

Antibodies are immune molecules produced by the 
body to fight pathogens. The presence of antibodies in the 
blood typically confers at least some protection against the 
invader. 

Health officials in several countries, including the 
United States, have hung their hopes on tests that identify 
coronavirus antibodies to decide who is immune and can go 
back to work. People who are immune could replace vulnerable 
individuals, especially in high-transmission settings like 
hospitals, building what researchers call “shield immunity” in the 
population.   

But most antibody tests are fraught with false 
positives — picking up antibody signals where there are none. 
The new study relied on a test developed by Florian Krammer, a 
virologist at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai, that 
has a less than 1 percent chance of producing false-positive 
results. 

Several small studies have given reason to hope that 
people who have had Covid-19, the illness caused by the 
coronavirus, would gain some immunity for some period of time. 
The new study is the largest by far, with results from 1,343 
people in and around New York City. 

The study also eased a niggling worry that only some 
people — only those who were severely ill, for example — might 
make antibodies. In fact, the level of antibodies did not differ by 
age or sex, and even people who had only mild symptoms 
produced a healthy amount. 

Having antibodies is not the same as having immunity 
to the virus. But in previous research, Dr. Krammer’s team has 
shown that antibody levels are closely linked with the ability to 
disarm the virus, the key to immunity. 

“It really shows that most people do develop 
antibodies, and that there’s very good correlation between those 
antibodies and their capability to neutralize viruses,” Dr. 
Rasmussen said. 

Researchers at Mount Sinai tested people who signed 
up to be donors of convalescent plasma, antibodies extracted 
from blood. The project has enrolled more than 15,000 people 
so far, according to Dr. Ania Wajnberg, who is leading the effort. 
The new study is an analysis of results of the first set of donors. 
Over all, only 3 percent of these participants had been seen in 
the emergency department or had been hospitalized. The 
remaining subjects had only mild or moderate symptoms. 

“To my knowledge, this is the largest group of people 
described with mild disease,” Dr. Wajnberg said. 

The criteria for inclusion became more stringent as 
the team learned more about the coronavirus. For example, 
they initially required the potential donors to be free of 
symptoms for only three days but later extended that to 14 
days. 

The team tested 624 people who had tested positive 
for the virus and had recovered. At first, just 511 of them had 
high antibody levels; 42 had low levels; and 71 had none. When 
64 of the subjects with weak or no levels were retested more 
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than a week later, however, all but three had at least some 
antibodies. 

That suggests the timing of testing for antibodies can 
greatly affect the results, the researchers said. “We weren’t 
looking exactly at this, but we had enough to say that 14 days is 
probably a little too early,” Dr. Wajnberg said. 

(Adapted from: www.www.nytimes.com) 

___________________________________________________ 
Questão 16 
In the following sentence, identify the correct grammatical 
classes (underlined words) based on the order they appear:  
 
“People who are immune could replace vulnerable individuals, 
especially in high-transmission settings like hospitals”. 
 
a) pronoun, adjective, verb, noun, preposition, noun. 
b) conjunction, noun, adverb, adjective, conditional, pronoun. 
c) Pronoun, noun, verb, adjective, preposition, adjective. 
d) adverb, adjective, article, noun, verb, adverb. 
e) Pronoun, noun, adverb, adjective, conditional. 
________________________________________________ 
Questão 17 
Choose the correct Verb Tense for the underlined words on the 
sentence below:  
 
“Health officials in several countries, including the United 
States, have hung their hopes on tests that identify coronavirus 
antibodies to decide who is immune and can go back to work.” 
 
a) Present Participle. 
b) Present Perfect Continuous. 
c) Present Perfect. 
d) Present Simple. 
e) Present Continuous. 
___________________________________________________ 
Questão 18 
What is the main idea of the text?  
 

a) To show a step by step on how to avoid the virus or to have 
mild or moderate symptoms.  

b) To inform how 624 people who had tested positive for the 
virus and had never recovered. 

c) To explain that having antibodies is not the same as having 
immunity to the virus.  

d) To attest that who ever had COVID 19 would gain some 
immunity forever.  

e) A new study that adds to evidence of immunity among those 
who have already been exposed to the pathogen. 

___________________________________________________ 
Questão 19 
What option best fits the fragment “although” on the first 
paragraph from the text. 

“_________________ it is unclear how long their protection 
might last.” 

a) unfortunately 
b) knowing 
c) wisely 
d) despite 
e) none of the above 
________________________________________________ 
Questão 20 
Choose the proper question tag for the following sentence 
adapted from the text: 
 
“We weren’t looking exactly at this, but we had enough to say 
that 14 days is probably a little too early”, ___________”. 
 
a) were we? 
b) isn’t it? 
c) was it? 
d) aren’t them? 
e) aren’t we? 
 

 
BIOLOGIA                             21  a  30
___________________________________________________ 
Questão 21 
Encontramos os componentes químicos da célula na água, nas 
frutas, nos legumes, nas verduras, nos frutos do mar, no leite e 
em diversos outros alimentos. Os minerais presentes nos 
alimentos são fundamentais para uma alimentação saudável e 
fornecem os elementos necessários para o bom funcionamento 
do corpo humano. Após a análise das questões é correto 
afirmar que 
 
a) O cromo é responsável por atuar no metabolismo 

energético e no metabolismo da glicose.  
b) A deficiência da cobalamina (B12) provoca distúrbios 

gastrointestinais. 
c) A falta de retinol ocasiona a inflamação e degeneração 

dos nervos. 
d) A diminuição da Biotina Vitamina B8 ou H, predispõe a 

irritabilidade e a cegueira noturna. 
e) O manganês funciona nos processos de cicatrização. 
___________________________________________________ 
Questão 22 
Nas células de ciclo celular padrão, a interfase é um período de 
intensa atividade metabólica e de maior duração. Em relação 
ao ciclo celular, assinale a alternativa correta. 

 
a) Na interfase, a fase G1 é pré mitótica e pós sintética. 
b) É na fase da anáfase, que alguns microtúbulos das fibras 

polares se unem ao cinetócoro, formando as fibras do 
cinetócoro, posicionando os cromossomos na placa 
equatorial. 

c) É na fase da prófase que os cromossomos iniciam a sua 
condensação, atingindo o maior grau de compactação. 
Fase essa, escolhida para realização do cariótipo. 

d) É na telófase que inicia o processo de condensação dos 
cromossomos, a desorganização do envelope nuclear e a 
reorganização do nucléolo. 

e) 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. 

___________________________________________________ 
Questão 23 
O sistema digestório humano é formado por um longo tubo 
musculoso, responsável por garantir o processamento do 
alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes 
nele contidos e a eliminação do material que não será utilizado 
pelo corpo. Associe as enzimas digestivas da coluna A com os 
substratos da coluna B. 
 

http://www.medicalnewstoday.com/
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Coluna A      Coluna B 

(1) renina (  ) oligopeptídios  

(2) glicoamilase (  ) proteínas  

(3) amilopepsina (  ) caseína solúvel  

(4) pepsina (  ) polissacarídeos   

(5) carboxipeptidase (  ) oligossacarídios  

  
 
A sequência numérica correta é: 
a) 5-1-4-3-2 
b) 5-4-1-3-2 
c) 2-4-1-3-5 
d) 2-1-4-3-5 
e) 4-3-2-5-1 
___________________________________________________ 
Questão 24 
No Brasil, o crescimento dos casos registrados de doenças 
degenerativas das cartilagens articulares por ano, é de 20%, o 
que representa que anualmente, mais de 200 mil brasileiros 
desenvolvem doenças degenerativas das articulações e, com 
repercussões negativas sobre a massa óssea 
(https://www.scielo.br/pdf/ramb/v58n4/v58n4a23.pdf).  
 
Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta 
I. A cartilagem é uma forma de tecido conjuntivo rígido que 
possui uma rápida cicatrização por ser bastante vascularizado. 
Adere-se às superfícies articulares dos ossos.  
II. O tecido cartilaginoso possui os tipos celulares: condrócitos e 
condroblastos, e uma matriz. Esta é constituída por colágeno e 
macromoléculas de proteoglicanos, ácido hialurônico e 
glicoproteínas. 
III. Os condroblastos são responsáveis pela produção de fibras 
e da substância fundamental. 
IV. Os condrócitos apresentam altíssima atividade metabólica e 
ficam situadas no interior de lacunas no tecido. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) I, II e III são verdadeiras. 
b) II, III e IV são verdadeiras. 
c) I e IV são verdadeiras. 
d) II e III são verdadeiras. 
e) I, II, III e IV são verdadeiras. 
___________________________________________________ 
Questão 25 
O sistema respiratório está dividido funcionalmente em uma 
porção condutora, que conduz o ar de fora do corpo para os 
pulmões, e uma porção respiratória, na qual ocorrem as trocas 
gasosas entre o ar e o sangue. Sobre esse sistema, assinale a 
resposta correta: 
 
a) Durante a expiração humana, a caixa torácica diminui de 

volume e os músculos intercostais ficam relaxados. 
b) No homem, o controle dos movimentos respiratórios é 

exercido pelo SNP.  
c) Após o processo de trocas gasosas nos pulmões, o sangue 

retorna ao coração por meio das artérias pulmonares. 
d) No esforço físico há uma diminuição de oxigênio dissolvido 

no plasma, percebido pelo bulbo, o que faz provocar 
aumento do ritmo respiratório. 

e) O principal estímulo para desencadear o primeiro 
movimento respiratório no bebe é o excesso de Nitrogênio, 
N2, que estimula diretamente o pulmão. 

 

___________________________________________________ 
Questão 26 
Distúrbios da ação dos hormônios serão causas mais comuns 
de endocrinopatias do que os estados de excesso ou 
deficiência de hormônios combinados. Hormônios secretados 
pelas glândulas endócrinas são responsáveis por ativar 
diferentes funções e atividades orgânicas. Assinale a opção 
correta relacionada a ação das glândulas secretoras e aos 
hormônios em tela. 
 
a) Glucagon: armazenado na medula das suprarrenais; 

aumenta o nível de insulina no sangue. 
b) Somatotrofina: é liberada no pâncreas e promove o 

crescimento corporal. 
c) Ocitocina ou oxitocina: armazenado na neurohipófise; 

acelera as contrações uterinas que levam ao parto. 
d) Andrógenos: é liberado nas suprarrenais e diminui a 

pressão arterial. 
e) Melatonina: é liberado nos testículos e interfere apenas no 

sistema imunológico. 
___________________________________________________ 
Questão 27 
A escalada bem-sucedida do Monte Everest sem suprimento de 
oxigênio é uma das maiores sagas do século XX. A mecânica 
da respiração inclui os acontecimentos que participam da 
mobilização de grandes quantidades de fluxo de ar para dentro 
e para fora dos pulmões. O processo pode ser dividido em duas 
partes: a troca de gases entre os compartimentos, processo 
que necessita da difusão através das membranas celulares, e o 
transporte de gases no sangue. Sobre a hematose, pode-se 
afirmar que ela ocorre: 
 
a) A nível da matriz citoplasmática. 
b) A nível dos alvéolos pulmonares. 
c) Na matriz mitocondrial. 
d) A nível da traqueia. 
e) A nível do diafragma. 
___________________________________________________ 
Questão 28 
Após assistir a manhã inteira de aula prática, o professor de 
Citologia convidou os alunos para almoçar no restaurante da 
Faculdade, um self-service. Já era quase 13:30h quando os 
alunos chegaram ao restaurante. Ao examinar a comida 
exposta, Gabriel, o mais guloso, ao ver as variedades de pratos 
de frios, saladas e as carnes disse: “já estou salivando”. 
Considere a ação sensorial e o sistema nervoso comprometido 
no reflexo que ativou a salivação de Gabriel, na sua respectiva 
ordem 
 
a) Redução os batimentos cardíacos - sistema periférico 

somático. 
b) Ação dos bastonetes - gânglios simpático. 
c) Contração da pupila - gânglios simpáticos. 
d) Dilatação da pupila - gânglios parassimpático. 
e) Contração da pupila - gânglios parassimpático. 
___________________________________________________ 
Questão 29 
A mitose aumenta a população de células-mãe, a célula-mãe é 
diploide, isto é, 2n2C, sendo n o número de cromossomos e C 
a quantidade de DNA. Antes da divisão mitótica, na interfase, 
ela duplica o DNA, tornando-se 2n4C. Descreva os 
mecanismos celulares envolvidos nas diferentes fases da 
mitose.  
 

https://www.scielo.br/pdf/ramb/v58n4/v58n4a23.pdf
https://www.biologianet.com/biologia-celular/colageno.htm
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I. Durante a prófase, ocorre a condensação da cromatina 
em cromossomos, sendo que cada cromossomo 
possui duas cromátides devido à duplicação do DNA. 

II. Durante a prófase, ocorre o desaparecimento do 
nucléolo e a recombinação do material genético. 

III. Durante a anáfase, ocorre a separação e a migração 
das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. 

IV. Durante a metáfase, os cromossomos arranjam-se no 
equador da célula e ocorre crossing over. 

V. Durante a telófase, há a descondensação dos 
cromossomos, a formação do envoltório nuclear e a 
citocinese em duas células. 

 
É correto apenas o que se afirma em:  
a) Apenas II.  
b) Apenas IV. 
c) Apenas II e V.  
d) Apenas I, III e V. 
e) Apenas I, II e IV.  
 
 
 

________________________________________________ 
Questão 30 
Na agricultura, o nitrogênio quando não disponível geralmente 
limita a produção das culturas, desta forma à fixação biológica 
do nitrogênio é uma alternativa para um manejo sustentável 
dos solos. A associação das raízes das leguminosas, com 
bactérias capazes de fixar o nitrogênio atmosférico e fornecê-lo 
à cultura, é mecanismo biológico capaz de substituir, pelo 
menos parcialmente, a adubação nitrogenada resultando numa 
diminuição dos custos com adubação nitrogenada, aumento da 
produtividade, além de evitar a lixiviação de nitrato, para águas 
subterrâneas.  
 
Identifique o gênero das bactérias fixadoras de nitrogênio e 
vivem associadas as raízes de plantas leguminosas. 
 
a) Bactérias do gênero Nitrosomonas.  
b) Bactérias do gênero Nitrobacter. 
c) Bactérias do gênero Rhizobium. 
d) Bactérias do gênero Beggiatoa. 
e) Bactérias do gênero Pseudomonas. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
FÍSICA                              31  a  40 
_____________________________________________________ 
Questão 31 
A grandeza física Energia pode ser melhor definida por qual 
das relações abaixo? 
 
a) Trabalho / Tempo 
b) Força x Deslocamento 
c) Massa x Aceleração                
d) Força / Tempo 
e) Velocidade / Tempo 
___________________________________________________ 
Questão 32 
Um gás tem sua temperatura duplicada em transformação 
isocórica, qual a relação entre a pressão inicial (P1) e a 
pressão final (P2)? 
 
a) 2P1 = P2 
b) P1 = 2P2 
c) P1 = P2                
d) 2P1 = 2P2 
e) P1/2 = P2 
___________________________________________________ 
Questão 33 
Qual a densidade gerada por um fluido líquido que apresenta 
1x103 pascal de pressão hidrostática em uma profundidade de 
2 metros? Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s2 
 
a) 25 Kg/m3 
b) 12 Kg/m3 
c) 50 Kg/m3 
d) 10 Kg/m3 
e) 1 Kg/m3 
___________________________________________________ 
Questão 34 
Qual a profundidade de um recipiente cheio com um líquido de 
densidade 950 Kg/m3 e cuja a pressão hidrostática em seu 
ponto mais profundo é de 2 x 104 Pa?    
Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s2. 
 
a) 4,210 metros 

b) 5 metros                      
c) 10 metros 
d) 2,105 metros 
e) 100 metros 
______________________________________________ 
Questão 35 
Quantos elétrons ganhou um corpo cuja carga   diminuiu de 9,8 
x 106 para 2,2 x 105 Coulombs? Dado: Carga elementar = +/- 
1,6 x 10-19 Coulombs. 
 
a) 6,50 x 1010 Elétrons 
b) 5,99 x 1013 Elétrons   
c) 6,05 x 108 Elétrons          
d) 6,05 x 105 Elétrons 
e) 5,99 x 1025 Elétrons 
___________________________________________________ 
Questão 36 
Qual a força de interação entre dois corpos de cargas opostas 
2 x 10-7 C e 2 x 102 C, em módulo, sabendo que a distância 
entre eles é de 2 metros?  
Dado: Constante eletrostática =9 x 109 N.m2 / C2 

 
a) 9,0 x 104 N 
b) 5,2 x 107 N 
c) 6,8 x 107 N       
d) 8,3 x 104 N 
e) 2,2 x 105 N 
__________________________________________________ 
Questão 37 
Um sistema massa-mola, oscilando sobre um plano horizontal 
sem atrito, indo da posição – 8cm, passando pelo ponto de 
equilíbrio, e chegando até a posição + 8 cm, sendo essa sua 
oscilação completa, repetida em frequência definida, terá qual 
amplitude de movimento? 
 
a) 16 cm 
b) 8 cm 
c) 0 cm                 
d) 1 cm 
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e) 64 cm 
__________________________________________________ 
Questão 38 
Um trem de alta performance desloca-se entre dois pontos em 
linha reta e velocidade constante sabendo que a distância entre 
os dois pontos é de 10 quilômetros a distância é percorrida em 
135 segundos, qual a velocidade do trem? 
 
a) 325,13 km/h 
b) 350,15 km/h       
c) 266,65 km/h 
d) 70,25 km/h 
e) 74,07 km/h 
___________________________________________________ 
Questão 39 
Um avião durante a decolagem aumenta sua velocidade no 
trecho final da pista de 150 km/h para 280 km/h em 3 
segundos. Qual a sua aceleração média neste intervalo? 
 

a) 43,33 m/s2 
b) 20,25 m/s2         
c) 18,07 m/s2 
d) 12,03 m/s2 
e) 10,35 m/s2 
___________________________________________________ 
Questão 40 
Um carro de competição de arrancadas, para conseguir parar 
no final de seu trajeto aciona os freios e um paraquedas, 
resultando em uma aceleração de 20 m/s2, assim após 8 
segundos do acionamento estará parado. A qual velocidade 
estava o carro quando começou a frenagem? 
 
a) 0,4 m/s 
b) 2,5 m/s            
c) 4 m/s 
d) 110 m/s 
e) 160 m/s 

______________________________________________________________________________________________________________ 
QUÍMICA                             41  a  50
___________________________________________________ 
Questão 41 
Na tentativa de ajudar Tony Stark, a criar uma bomba de 
hidrogênio. Em uma cena épica, Thor, deus do Trovão, filho de 
Odin direcionou uma grande descarga elétrica, através do 
martelo Mjolnir, para um recipiente fechado que continha uma 
solução aquosa de sulfato de sódio. O recipiente previamente 
preparado por Tony Stark, continha em seu interior um cátodo e 
o ânodo separados. Quando o raio elétrico atingiu o recipiente, 
nesse processo, migram para o cátodo e ânodo, 
respectivamente, H2 e O2.  

 
 
 

Considerando-se que as quantidades de ambos os gases são 
totalmente recolhidas em recipientes adequados, sob mesmas 
condições de temperatura e pressão, é correto afirmar que: 
 
a) o volume de H2(g) formado, nesse processo, é maior do que 

o volume de O2(g). 
b) serão formados 2 mols de gases para cada mol de água 

decomposto. 
c) o volume de H2(g) formado é o quádruplo do volume de O2(g) 

formado. 
d) as massas de ambos os gases formados são iguais no final 

do processo. 
e) a massa de O2(g) formado é o quádruplo da massa de H2(g) 

formado. 
___________________________________________________ 
Questão 42 
Termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade 
de calor (energia) envolvida nas reações químicas. Já a 
Entalpia (H) é a energia trocada nas reações de absorção e de 
liberação de energia, respectivamente, endotérmica e 
exotérmica. Seja a equação termoquímica a seguir: 
 

 
CO2(g) + H2(g) → CO(g) + H2O(g) 

ΔH0 = +41,2 KJ.mol –1 
 
Sabendo-se que os calores de formação padrão para H2O(g) e 
Fe2O3(s) são iguais a -241,8 kJ × mol–1 e -824,8 kJ x mol–1, 
respectivamente, a variação de entalpia no estado padrão para 
a reação 
 
Fe2O3(s) + 3CO(g) -> 2Fe(s) + 3CO2(g) 
 
Será igual a: 
a) - 12,1 kJ x mol–1 
b) - 32,3 kJ x mol–1 
c) - 42,4 kJ x mol–1 
d) - 58,2 kJ x mol–1 
e) - 24,2 kJ x mol–1 
___________________________________________________ 
Questão 43 
Um médico perito do quadro da polícia federal, ao chegar na 
cena do crime, observou a formação de um gás em um dos 
cômodos da cena do crime e coletou uma amostra para 
análise. Ao medir a densidade do gás a 25°C e 1,0 atm, ele 
encontrou o valor de 2,38 g/dm3. Técnicas espectrométricas 
constatou que o referido gás era composto de 80% de carbono 
e 20% de hidrogênio em massa.  
 

 
 
Sendo assim, qual é a fórmula empírica e massa molar do 
composto gasoso analisado, respectivamente, assumindo que 
o gás obedece a lei dos gases ideais? 
Dados: R = 0,082 atm L mol-1 K-1 

 

a) CH2 e 54 g/mol. 
b) CH2 e 66 g/mol. 



Processo Seletivo – Medicina 
2021.1 

12 

c) CH3 e 58 g/mol.  
d) CH3 e 62 g/mol. 
e) CH1 e 50 g/mol. 
___________________________________________________ 
Questão 44 

A Apollo 13 foi um voo espacial 
tripulado norte-americano que 
tinha a intenção de realizar o 
terceiro pouso tripulado na Lua. A 
alunissagem foi abortada depois 
de um dos tanques de oxigênio do 
módulo de comando e serviço 
Odyssey ter explodido, após dois 
dias de viagem. O Odyssey 

precisou ser desligado a fim de economizar recursos para 
reentrada, forçando Jim Lovell, John Swigert e Fred Haise a 
utilizar o módulo lunar Aquarius como bote salva-vidas. O 
oxigênio era necessário para a respiração dos astronautas e 
para gerar energia elétrica. Houve a necessidade de adaptar os 
cartuchos do Odyssey para que o sistema de remoção de gás 
carbônico funcionasse no Aquarius. Esses cartuchos são 
dotados de filtros que possuem hidróxidos que reagem e 
neutralizam o gás carbônico exalado pelos tripulantes. Para 
neutralização do gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em 
veículos espaciais é o hidróxido de lítio. Em sua reação com o 
gás carbônico, o hidróxido de lítio forma carbonato de lítio 
sólido e água líquida.  
 
Considerando o volume de 
246 L de gás carbônico 
produzido pelos astronautas 
(a 27 °C e 1 atm), a massa 
de hidróxido de lítio 
necessária para reagir 
totalmente com esse gás é 
de: 

 
 
Dados: R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1 
T (Kelvin) = t (Celsius) + 273 
 
a) 85 g 
b) 346 g 
c) 121 g 
d) 480 g  
e) 54 g 
_________________________________________________ 
Questão 45 
Nas últimas décadas tem-se observado um grande aumento no 
interesse pelo potencial terapêutico das plantas medicinais e 
aromáticas. Os óleos essenciais são misturas complexas de 
compostos voláteis produzidos pelas plantas e isolados 
somente por processos físicos. Entre as propriedades 
farmacológicas, descritas na literatura para esses óleos 
essenciais, destacam-se os efeitos repelente, anti-inflamatório, 
antiasmático, ansiolítico e anticâncer. Para cada flor, uma 
combinação específica de óleos essenciais que determina o 
aroma característico. A seguir, estão apresentadas algumas 
substâncias orgânicas presentes no aroma de algumas flores 
comuns e que apresentam um elevado efeito farmacológico. O 

que deseja saber é: A função cetona está presente nas 
substâncias que compõem o aroma de: 
 

 

 
Eugenol (Cravos) α-lonona (Violetas) 

 
 

 

 

-Damascenona (Rosas) Ocimenol (Jacintos) 
 
 
 

 

 

Linalol (Lírios)  
 
a) Cravos e lírios. 
b) Jacintos e cravos. 
c) Violetas e rosas. 
d) Rosas e lírios. 
e) Violetas e jacintos. 
__________________________________________________ 
Questão 46 
Muita gente já ouviu falar, mas poucos sabem realmente o que 
é uma farmácia de hospital. Quando estamos internados ou 
precisando de auxílio médico, é comum que a utilização de 
fármacos seja concomitante, para que fiquemos próximos à 
cura ou amenizemos os sintomas correlacionados. A farmácia 
hospitalar é uma unidade cujo objetivo é exercer o conjunto de 
atividades farmacêuticas em hospitais ou serviços ligados ao 
mesmo. Apesar de sujeitos à direção dos órgãos de 
administração dos hospitais, elas têm autonomia técnica e 
científica. Um médico terá na Farmácia ferramentas para 
terapia do paciente que acompanha. Em um plantão as vezes é 
necessário o uso de substâncias dentre elas, há as que tem 
funções inorgânicas, pode-se identificar compostos ácidos, 
básicos, sais e óxidos. Na Farmácia Hospitalar, foram 
solicitados frascos identificados com as seguintes fórmulas 
moleculares: NaCl, H3PO4, CaO e Mg (OH)2. Estes compostos 
pertencem às seguintes funções inorgânicas, respectivamente: 
 
a) sal, ácido, óxido e base. 
b) ácido, base, sal e óxido. 
c) sal, base, óxido e ácido. 
d) base, óxido, sal e ácido. 
e) ácido, sal, base e óxido. 
___________________________________________________ 
Questão 47 
A ação terapêutica de fármacos resulta de interações destes 
com sistemas biológicos e é dependente de fatores 
relacionados com sua estrutura química e, consequentemente, 
de suas propriedades físico-químicas. Estes fatores, sejam eles 
de caráter eletrônico, hidrofóbico ou estérico, influenciam a 
interação do fármaco com a biofase e a sua distribuição nos 
compartimentos que compõem o sistema biológico. Assim, dois 
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fármacos estruturalmente semelhantes, diferenciando-se 
apenas por um átomo ou posição que este ocupa na molécula, 
podem apresentar diferenças quanto às suas propriedades 
físico-químicas e, consequentemente, quanto à atividade 
biológica, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, 
as ligações intra atômicas tem grande importância nesses 
estudos. De modo geral, os compostos que têm ligações 
covalentes: 
 
a) são encontrados na natureza somente nos estados líquido 

e gasoso. 
b) são formados pela ligação entre metais e o hidrogênio. 
c) são constituídos de átomos com tendência exclusiva em 

doar elétrons. 
d) apresentam alta condutividade elétrica em todos os estados 

físicos. 
e) formam estruturas eletricamente neutras denominadas 

moléculas. 
___________________________________________________ 
Questão 48 
A propriedade das soluções tampões, em resistir a mudança de 
pH, lhes confere uma extrema funcionalidade tanto 
experimental quanto fisiológica. Por exemplo: O sangue faz uso 
do sistema de tampão baseado na dissociação do ácido 
carbônico (H2CO3), para a manutenção do seu pH em 7,4. Vale 
ressaltar que o dióxido de carbono (CO2) se dissolve em 
soluções aquosas, como o sangue, e uma vez dissolvido gera o 
ácido carbônico, que por sua vez, reage para produzir o íon 
bicarbonato, HCO3- . Uma solução-tampão, ou simplesmente 
tampão, é uma solução que tem a capacidade de resistir a 
modificações do pH frente à adição de quantidades limitadas de 
ácido ou de base. Em relação às soluções-tampão, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Quando se adiciona um ácido forte ao tampão, o ácido 

fornece íons H3O+ que reagem com a base conjugada. 
b) A capacidade de tamponamento de um tampão é 

independente das quantidades de ácido e de base 
conjugados na solução. 

c) O bicarbonato é o principal tampão do organismo humano, 
neutralizando ácidos provenientes do metabolismo. 

d) Os tampões contêm ou um ácido fraco e sua base 
conjugada ou uma base fraca e seu ácido conjugado. 

e) A equação de Henderson-Hasselbalch relaciona o pH de 
uma solução-tampão às diferentes concentrações do ácido 
conjugado e da base conjugada. 

 
___________________________________________________ 
Questão 49 
A qualidade dos vinhos que hoje se vendem no mercado é 
controlada e regulamentada por instituições. Os vinhos só 
podem ser comercializados desde que cumpram os requisitos 
estabelecidos por lei depois de devidamente comprovados em 
laboratório e no teste de degustadores. O grau com que se 
manifesta o defeito é determinante para a viabilização ou não 
do vinho como produto alimentar. No vinho podem existir 
defeitos leves ou menores que não inviabilizam o seu consumo 
e defeitos graves que depreciam fortemente a bebida, inclusive 
tornando-o inviável. Um dos defeitos é a formação do ácido 
acético. A oxidação é umas das alterações mais comuns em 
vinhos. A presença de oxigênio produz, primeiramente, 
acetaldeído, que apresenta aroma herbáceo e rançoso. Depois, 
se produz ácido acético, com aroma de vinagre. 
 

 
Para verificar a viabilidade do vinho, calcule a constante de 
ionização de uma solução de ácido acético a 0,1M que está 
1,3% ionizado 
 
a) 1,69 x 10-5 
b) 1,50 x 10-4 
c) 3,20 x 10-4 
d) 2,50 x 10-5 
e) 1,21 x 10-6 
_______________________________________________ 
Questão 50 
O conceito de energia é utilizado na proposição de um 
indicador de idade energética que permita observar alterações 
da expectativa de vida de um indivíduo a partir da energia 
destruída durante seu ciclo de vida. Para tal, a análise 
energética é aplicada ao corpo humano e a volumes de 
controle menores dentro do corpo para diferentes cenários nos 
quais ocorram alterações nas reações metabólicas, a fim de 
determinar a taxa de energia destruída em função da idade 
cronológica. Nesse estudo do metabolismo humano é feito pela 
área da química termodinâmica. Com base nos conhecimentos 
da termodinâmica, assinale a alternativa correta. 
 
a) Se a variação de entalpia para o processo de 1,0 mol de 

líquida igual a 1,0 mol de vapor, a 100 °C e 1 atm, é igual a 
9,7 kcal/mol, então, nessas condições, a variação da 
energia livre é de 26 cal. 

b) O trabalho é uma função de estado. 
c) Se um mol de gás ideal expande-se isotérmica e 

reversivelmente de um volume de 10 para 100 litros a 
200K, então, considerando a constante R igual a 
2,0cal/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. 

d) Em uma reação química, a quantidade de calor absorvida 
ou liberada, à pressão e à temperatura constantes, mede a 
variação da energia livre. 

e) Em um processo reversível, a entropia do universo 
aumenta. 
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