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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 Felicidade nos tempos do coronavírus 
 
No Dia Internacional da Felicidade, comemorado nesta sexta-feira (20), o momento também é de reflexão e compartilhar histórias 
pessoais 
 

Este não era o título original pensado para o texto em homenagem ao Dia Internacional da Felicidade, comemorado nesta 
sexta-feira (20). Nem de longe, quando foi escrito, poucos dias antes da pandemia do novo coronavírus espalhar mortes e medo pelo 
mundo. Certamente, bem antes da palavra quarentena fazer parte dos diálogos do nosso cotidiano. Quem de fato acreditava que o vírus 
que isolou cidades inteiras da China iria fazer exatamente o mesmo aqui no nosso País, na nossa casa? Tava na cara, na verdade, mas 
a gente preferiu fechar os olhos e curtir o Carnaval. Ah... o Carnaval! Desistir da festa iria impedir a covid-19 de se espalhar? Talvez sim. 
Ou não. Nem vale levantar demais essa questão. A gente só queria se divertir e ser feliz. 

E, agora quando paro por um segundo de acompanhar, ainda atônita, o noticiário atual - me pego pensando sobre como é tão 
humano - quanto insano - essa busca pela felicidade. E vejo que, na verdade, o texto produzido inicialmente vem no momento certo, pra 
valorizar o que precisa ser valorizado. Pelo menos pra mim. Talvez para você também. Entenda como um convite à reflexão. 

* Título novo faz referência à obra de Gabriel García Márquez 'O Amor nos tempos do cólera', um dos meus livros preferidos do 
escritor colombiano <3. 

Onde mora a Felicidade? (título original) 
 

Na busca dessa tal Felicidade, compartilho algumas memórias afetivas, lembranças do meu filho, do meu pai, e algumas 
músicas e livros preferidos. 

Ser feliz virou urgência. É pra ontem, expira em 24 horas. Entre postagens constantes, na tentativa vã de eternizar momentos, 
caras e bocas são ensaiadas em busca de cliques, vidas compartilhadas com o desejo quase real de sentir algo, ser aceito ou 
simplesmente visto. Uma curtida ali, outra aqui. Chega a fazer graça para o coração, que ainda sem saber que virou emoji, crê ter 
alcançado a dádiva do momento. Mas dura pouco. Muito pouco tempo. Talvez uma fração de segundo. Ou menos. Apenas o suficiente 
até ver no feed, no instante seguinte, outros sorrisos amarelos, em filtros disfarçados, que chamam mais atenção e são mais 
convincentes. É quando nós nos damos conta que essa tal Felicidade parece ter fixado morada no perfil que, definitivamente, não é o da 
gente. 

Mas se a Felicidade fosse uma pessoa ela estaria nos lembrando, gritando e esmurrando o vidro, do lado de cá, nos chamando 
para dar uma volta: “Larga esse celular!” Felicidade também pode ser frase feita de mãe e pai, sabedoria misturada com excesso de 
cuidado e amor. Que só damos o real valor quando crescemos, e recebemos dos próprios filhos aquele sorriso sincero - diário e 
necessário - de quando retornamos pra casa após a jornada extra do trabalho. É cheiro de sabonete Senador, de quem acabou de sair 
do banho, que impregna a pele da gente após um longo e forte abraço, daqueles do tamanho da saudade, e que não se quer mais soltar. 
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Lembra disso? Era Ela, viu, a Felicidade, em carne e osso. Acho com uma quase certeza que a Felicidade mora, na realidade, dentro de 
um verdadeiro abraço. 

Como nos versos daquela música do Jota Quest: "O melhor lugar do mundo, É dentro de um abraço, pro solitário ou pro 
carente, dentro de um abraço é sempre quente." Sim, é possível também ser feliz pelos ouvidos. Vem de mansinho, em ondas sonoras, 
misturando ritmos e poesia ao vento. Penso que todo mundo deveria ter uma playlist de canções que levantam o astral, daquelas que 
fazem a gente cantarolar alto mesmo com o fone de ouvido. E ensaiar o passinho, nem que seja só com os pezinhos, escondido. Ou 
liberando geral enquanto faz a faxina de casa no domingo. Melhor ainda se cantado em coro. “Um único som afinado, cantado em 
uníssono por um grupo humano, tem o poder mágico de evocar uma fundação cósmica: insemina-se coletivamente, no meio dos ruídos 
do mundo, um princípio ordenador", explica o músico, compositor, ensaísta e professor de literatura na USP José Miguel Wisnik, no ótimo 
'O Som e o Sentido'. 

E eis aqui uma humilde e pretensa contribuição à grande causa da humanidade: 
A Felicidade também está em outros tipos de artes, como no título invertido da obra do mestre Dalai Lama (A arte da 

Felicidade). Ou nos personagens tão humanos e cativantes de Valter Hugo Mãe que, em O Filho de Mil Homens, têm as vidas tão 
entrelaçadas a ponto de superar a dor juntos, transformando sentimentos e nossa leitura em grande aprendizado. Talvez a resposta para 
a pergunta do título original deste texto, tomada de empréstimo da tradução para o português do livro homônimo* e libertário de Pearl S. 
Buck, seja mais simples do que a gente imagina. Mas é preciso que se pergunte para si mesmo, bem no íntimo, o que, e o mais 
importante, quem te faz feliz. São respostas que chegam com mais perguntas: Qual foi a primeira lembrança feliz da sua vida? Quando 
se sentiu honestamente feliz pela última vez? 

Quem sabe, talvez perceba, oxalá perceba, que a Felicidade está no caminho e não na chegada. Está na liberdade de ser o 
que é. Dentro da gente e nas pessoas que a gente ama. E, finalmente, ela mora onde lhe foi permitida a entrada. Receba-a com carinho 
nesta sexta-feira, 20 de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Felicidade. E não deixe mais ela escapar. Mas se Ela 
resolver ir, não se preocupe. É só deixar a porta aberta que Ela volta. Um dia Ela volta. 
 

(MEDEIROS, Martha. Felicidade em tempos de coronavírus. https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/03/5602919-a-felicidade-nos-tempos-do-coronavirus.html) 
 
 
 

      
______________________________________________ 
Questão 01 
Segundo informações da autora,  o título do texto, “ A 
Felicidade nos tempos de corona vírus”,, se inspira na obra de 
Gabriel Garcia Márquez ,“O amor nos tempos do cólera”,uma 
das obras do autor colombiano preferida por ela. Tal inspiração  
constitui um recurso de retomada denominado 
 
a) intencionalidade. 
b) coesão. 
c) coerência. 
d) intertextualidade. 
e) plágio.                                                     
___________________________________________________ 
Questão 02 
No trecho “Ah... o Carnaval! Desistir da festa iria impedir a 
covid-19 de se espalhar? Talvez sim. Ou não. Nem vale 
levantar demais essa questão. A gente só queria se divertir e 
ser feliz…”, a estrutura em destaque traduz a ideia de que 
 
a) é conveniente lançar um olhar rigoroso e questionador 

sobre o passado recente. 
b) é bom que o passado represente uma referência no que 

concerne às decisões futuras. 
c) é preciso dar primazia, sempre, à diversão. 
d) é necessário cada um fazer a sua parte. 
e) é inútil tentar mudar o que já aconteceu. 
_________________________________________________ 
Questão 03 
Da leitura do texto, pode-se inferir que a felicidade 
 
a) pode estar em uma diversidade de motivações. 
b) resulta da inexistência de dificuldades. 
c) acontece apenas quando se tem acesso a bens materiais. 
d) é extremamente difícil de ser alcançada. 
e) depende da concretização de desejos que parecem 

inatingíveis. 

___________________________________________________ 
Questão 04 
Considere: “Quem sabe, talvez perceba, oxalá perceba, que a 
Felicidade está no caminho e não na chegada.” Assinale a 
frase abaixo que traduz o sentido do trecho destacado: 
 
a) As emoções atrapalham a conquista da felicidade. 
b) A vida leva o homem a crer que ser feliz é. uma decisão 

inevitavelmente repleta de contradições. 
c) A felicidade já está no presente, nas ações diárias 

desenvolvidas para a possível concretização dos projetos 
pessoais. 

d) A insatisfação humana não é um obstáculo a uma vida feliz. 
e) Todas as pessoas percebem facilmente onde está a 

felicidade. 
___________________________________________________ 
Questão 05 
Como um procedimento argumentativo utilizado no texto, 
encontram-se , de forma recorrente, citações de obras de 
outros autores. A articulista utiliza tal recurso   com o objetivo 
de  
 
a) demonstrar seu elevado nível cultural. 
b) promover uma maior adesão do leitor às ideias defendidas 

no texto. 
c) realçar posições distintas relativas ao tema abordado. 
d) superficializar a discussão. 
e) ausentar-se da reflexão crítica apresentada no texto. 
___________________________________________________ 
Questão 06 
Assinale a alternativa em que  a estrutura  entre parênteses 
não traduz   o sentido do elo coesivo em destakque em cada 
um dos fragmentos seguintes 
 
a) “[...] mas a gente preferiu fechar os olhos [...]” (no entanto) 
b) “[...] para dar uma volta [...]” (a fim de) 
c) “[...] mesmo com o fone de ouvido.” (embora) 

https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/03/5602919-a-felicidade-nos-tempos-do-coronavirus.html
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d) “[...] se a Felicidade fosse uma pessoa [...]” (ca.so).   
e) “[...] quando crescemos [...]” (de modo que).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
___________________________________________________ 
Questão 07 
Assinale com V a(s) proposição(ões) verdadeira (s) e com F, 
a(s) falsa(s): 
 
(    ) No fragmento “Larga esse celular”, a forma verbal em 

destaque se encontra na 2ª pessoa do singular do 
imperativo afirmativo. 

(   ) Em “Era Ela, viu, a Felicidade em carne e osso.”, a 
expressão  destacada atribui existência concreta  à 
Felicidade: era Ela sim, pessoalmente. 

(     ) Em “[...] insemina-se coletivamente, no meio dos ruídos 
do mundo, um princípio ordenador[...]”,  o   elemento 
destacado indetermina o sujeito da forma verbal à qual 
está  enclítico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(     ) Nos fragmentos “Entenda como um convite à reflexão” e 
“E eis aqui uma humilde e pretensa contribuição à  
grande causa da humanidade ,o emprego da crase  
justifica-se por razões diferentes. 

(     ) No fragmento “[...] onde lhe for permitida a entrada.”, a 
estrutura em destaque, segundo a norma padrão da 
língua escrita, pode apresentar também a  seguinte 
variação: permitido a entrada 

 
A sequência correta é: 
 
a) V V F F F. 
b) V F V F F. 
c) F V F V V.  
d) F F V V V. 
e) F F F V V. 
___________________________________________________ 
Questão 08 
Sobre o elemento linguístico destacado em cada fragmento 
abaixo, só NÃO é correto  afirmar: 
 
a) Em “[..] o vírus que isolou cidades inteiras[..]”, o termo em 

destaque inicia uma estrutura oracional de função adjetiva. 
b) No fragmento “[...] seja mais simples do que a gente 

imagina[...]”, o elemento em destaque introduz uma 
estrutura oracional que traduz a ideia de comparação. 

c)  Em “[..]e nas pessoas que a gente ama”, o termo 
destacado   inicia uma estrutura oracional que restringe o 
sentido do termo antecedente.  

d) No fragmento “[...] talvez perceba[...]que a Felicidade está 
no caminho[...]”, o elemento em destaque introduz uma 
estrutura oracional de valor adverbial. 

e) Em "[..]É só deixar a porta aberta que ela volta”, o termo 
destacado pode ser substituído por pois. 

___________________________________________________ 
Questão 09 
Os fragmentos “Qual foi a primeira lembrança feliz da sua vida? 
Quando se sentiu honestamente feliz pela última vez? 
constituem exemplos de frases interrogativas que,  no  texto, 
têm o propósito de 
 
a) obter respostas rápidas e precisas do leitor. 
b) reforçar o caráter reflexivo do texto. 
c) mostrar a fragilidade dos argumentos utilizados no texto. 
d) expressar apenas o espírito curioso da articulista. 
e) imprimir ao texto um tom essencialmente irônico. 

___________________________________________________ 
Questão 10 
Considere as afirmativas abaixo: 
 
I. Em “[...] uma busca pela felicidade”, a palavra em destaque, 

quanto ao  processo de formação, é um exemplo de 
derivação  regressiva. 

II. Em “[...] simplesmente visto”, o termo destacado pode, sem 
alteração de sentido, ser substituído por apenas. 

III. Em “[...] jornada extra de trabalho”,  o elemento destacado 
tem função adjetiva. 

IV. Em “E, finalmente, ela mora onde[...]”, o emprego das 
vírgulas em destaque é facultativo. 

V. Os termos “diálogos” e “atônita” são acentuados pela mesma 
razão. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
a) apenas I e II. 
b) apenas III e IV.  
c) apenas I, II e III. 
d) apenas I, II, IV e V. 
e) I, II, III, IV e V. 
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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 
Leia os fragmentos abaixo: 
 
Fragmento 1 
“Ser feliz virou urgência. É pra ontem, expira em 24 horas. 
Entre postagens constantes, na tentativa vã de eternizar 
momentos, caras e bocas são ensaiadas em busca de cliques, 
vidas compartilhadas com o desejo quase real de sentir algo, 
ser aceito ou simplesmente visto. Uma curtida ali, outra aqui. 
Chega a fazer graça para o coração, que ainda sem saber que 
virou emoji, crê ter alcançado a dádiva do momento. Mas dura 
pouco. Muito pouco tempo. Talvez uma fração de segundo. Ou 
menos. Apenas o suficiente até ver no feed, no instante 
seguinte,outros sorrisos amarelos, em filtros disfarçados, que 
chamam  mais atenção e são mais convincentes. É quando nós 
nos damos conta que essa tal Felicidade parece ter fixado 
morada no perfil que, definitivamente, não é o da gente”. 
(Martha Medeiros) 
 
Fragmento 2 
“E de repente todo mundo se tornou eternamente feliz! Quando 
nos deparamos diariamente com tanta felicidade nas redes 
sociais, fica o questionamento: verdade ou fantasia? A 
felicidade pode ser definida como uma sensação de 
contentamento, de vitória, de superação, de conquista ou, 
simplesmente, de bem-estar. Porém, na era das redes sociais, 
talvez esse estado de espírito tenha recebido um novo 
significado, condicionado à quantidade de curtidas e 
comentários que a postagem do suposto felizardo receber”. 

(https://aempreendedora.com.br/a-felicidade-nas-redes-sociais-verdade-ou-fantasia/) 

A partir das informações contidas nos fragmentos acima, 
produza um texto dissertativo-argumentativo, expressando a 
sua opinião sobre  as contribuições positivas e/ou negativas  
que esse novo conceito de felicidade trouxe para a vida das 
pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema II 
Leia : 
 

 
(https://dedicartes.blogspot.com/) 

 
Considerado a leitura da charge, redija um texto dissertativo- 
argumentativo,  expressando o que você pensa sobre a 
necessidade de se respeitar a liberdade do outro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dedicartes.blogspot.com/


______________________________________________________________________________________________________________ 
LÍNGUA ESPANHOLA                                           11  a  20 
TEXTO 1 – QUÉ ES EL CORONAVIRUS COVID-19 
 

El coronavirus 2019-CoV se detectó por primera vez 
en diciembre de 2019 en la ciudad centro-oriental china de 
Wuhan, capital de la provincia de Hubei y con unos 11 millones 
de habitantes.  

Los coronavirus son una familia de virus descubierta 
en los años 60 pero de origen aún desconocido. Provocan 
distintos tipos de enfermedades y es habitual contraer alguno a 
lo largo de la vida, sin más trascendencia. El coronavirus debe 
su nombre a su aspecto, parecido a una corona.  

Los síntomas descritos del nuevo coronavirus son 
similares a los de la gripe común: fiebre y fatiga, acompañados 
de tos seca y, en muchos casos, de disnea (dificultad para 
respirar). También lo son la secreción y goteo nasal, dolor de 
garganta y de cabeza, fiebre, así como, escalofríos y malestar 
general.  

No obstante, los síntomas del coronavirus varían en 
cada individuo, es decir, que hay personas infectadas que 
apenas presentan síntomas. Como sucede con la gripe, los 
síntomas más graves se dan en personas mayores y en sujetos 
inmunodeprimidos y con enfermedades crónicas como la 
diabetes, algunos tipos de cáncer o afecciones pulmonares. 
También es este grupo el que presenta mayores tasas de 
mortalidad por coronavirus. 

Los coronavirus son virus de transmisión aérea. Se 
transmiten de forma limitada entre humanos, en general por vía 
respiratoria a través de las gotitas que producen los portadores 
cuando tosen, estornudan o hablan. Aunque también se puede 
transmitir por el contacto humano o por objetos o sustancias 
contaminadas.  

Los coronavirus continúan siendo a día de hoy 
grandes desconocidos. Se sabe que ciertos animales actúan 
como reservorios, y en el caso del COVID-19 parece bastante 
claro que tiene origen animal. Por el momento, se ha 
encontrado una cierta vinculación común de los contagios con 
un mercado de pescado y marisco de la ciudad china de 
Wuhan.  

Entre los consejos divulgados por la OMS están el 
uso de mascarillas, usar pañuelos para cubrirse la nariz y la 
boca cuando se tose o se estornuda, lavarse las manos con 
frecuencia, evitar las aglomeraciones, y acudir al médico tan 
pronto como se identifiquen los síntomas. Hasta la fecha no 
existe vacuna ni tratamiento específico para la infección por 
coronavirus.  

En el caso del coronavirus COVID-19, además de la 
hospitalización del paciente, se prescriben antivirales, dosis 
altas de esteroides para reducir la inflamación pulmonar y un 
soporte respiratorio con oxígeno. En los casos en que se 
producen infecciones bacterianas sobrevenidas, se debe tratar 
con antibióticos”. 

(Fonte:  El mundo. El mundocom-adaptado) 

___________________________________________________ 
Questão 11 
Marque la alternativa según el texto: 
El coronavirus fue detectado por primera vez en: 
 
a) Wuhan 
b) Egipto 
c) Hubei 
d) Berlín   
e) Tokio 
 

___________________________________________________ 
Questão 12 
Para reducir las infecciones antivirales provocadas por el 
Coronavirus Covid-19, los médicos prescriben en los 
hospitales: 

 
a) advil 
b) ibuprofeno 
c) dosis altas de esteroide 
d) corticoide 
e) dosis bajas de esteroide. 
___________________________________________________ 
Questão 13 
Los síntomas del coronavirus Covid-19: 
 
a) se asemejan a una gripe simple 
b) no son los mismos en todas personas 
c) no es contagioso 
d) todas personas contagiadas con El Covid-19 presentan 

síntomas graves 
e) no es transmisible por el contacto humano. 
___________________________________________________ 
Questão 14 
La OMS aconseja: 
 
a) sólo usar agua y jabón para higienizar las manos 
b) lavar las manos con agua e vinagre 
c) levar las manos con agua sanitaria 
d) el uso de alcohol gel en las manos y/o lavarlas con agua y 

jabón 
e) no hay opción correcta.  
___________________________________________________ 
Questão 15 
La vacuna fabricada por los chinos presentan: 
 
a) resultados 100% positivos para prevenir el coronavirus 
b) solamente en los EUA se utilizó vacuna para combatir el 

coronavirus 
c) en China como en los EUA es posible combatirse ese virus 

sin la vacuna 
d) todas alternativas están correctas. 
e) no hay todavía vacuna autorizada por la OMS para 

combatir el covid-19 
___________________________________________________ 
Questão 16 
“[...] parecido a una corona [...]”, la expresión subrayada refleja 
idea de: 
 
a) conclusión 
b) concesión 
c) comparación  
d) oposición 
e) consecuencia 
__________________________________________________ 
Questão 17 
“Los coronavirus son virus de transmisión aérea”. La expresión 
subrayada es: 
 
a) predicado verbal 
b) predicado verbo-nominal 
c) complemento verbal 
d) predicado nominal 
e) complemento nominal 
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__________________________________________________ 
Questão 18 
No obstante, los síntomas del coronavirus varían en cada 
individuo [...]”. La locución destacada refleja idea de: 
 
a) oposición 
b) consecuencia 
c) causa 
d) adición 
e) proporción 
___________________________________________________ 
Questão 19 
El coronavirus Covid-19: 
 
a) no se transmite por vía respiratoria 
b) es de transmisión aérea 
c) se transmite de forma ilimitada 
d) no se transmite por ningún animal irracional 

e) no puede transmitirse por objetos o sustancias 
contaminadas. 

___________________________________________________ 
Questão 20 
Señale la frase adecuada al texto: 

 
a) Los síntomas más graves no se dan en personas mayores. 
b) En el caso del COVID-19 parece claro que no tiene origen 

animal 
c) Los coronavirus son virus de transmisión estrictamente 

aéreas. 
d) En los casos que se presentan infecciones bacterianas 

sobrevenidas del COVID-19, se debe tratar apenas con 
antivirales.     

e) la diabetes, cierto tipo de cáncer o afecciones pulmonares 
contribuyen para mayores tasas de mortalidad por 
coronavirus. 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 
LÍNGUA INGLESA               11  a  20 
TEXTO I –  
At the Center of a Storm: The Search for a Proven 
Coronavirus Treatment 
 
Beginning every morning at 5:30, Dr. Andre Kalil makes himself 
a double espresso, runs 10 kilometers, makes additional double 
espressos for himself and his wife, and heads to his office at the 
University of Nebraska Medical Center. 
Calls and insistent emails pile up each day. Patients and their 
doctors are clamoring for untested coronavirus treatments, 
encouraged by President Trump, who said that “we can’t wait” 
for rigorous studies of the antimalarial drugs chloroquine and 
hydroxychloroquine, and that ill patients should have ready 
access to experimental medicines. 
Dr. Kalil, 54, is a principal investigator in the federal 
government’s clinical trial of drugs that may treat the 
coronavirus. It is starting with ramdev sivir, an antiviral drug. 
The first results will be ready within weeks. 
Dr. Kalil, who has decades of experience grappling with 
questions about the use — and misuse — of experimental 
drugs, has rarely been more frustrated. He has seen what 
happens when desperation drives treatment decisions. “Many 
drugs we believed were fantastic ended up killing people,” he 
said in an interview. “It is so hard to keep explaining that.” 
Dr. Kalil is haunted by memories of the Ebola outbreak that 
ravaged Africa from 2014 to 2016. Then, too, doctors said they 
could not wait for scientific evidence, and untested drugs were 
given to suffering Ebola patients by optimistic physicians with 
noble intentions. In the long run, none of the drugs was ever 
approved in the United States for treatment of the disease. 
Today, hope centers on chloroquine and hydroxychloroquine. 
These drugs have been tested in the laboratory against many 
viruses: SARS and MERS — both coronaviruses — as well as 
H.I.V., dengue, Ebola, chikungunya and influenza. But even 
when they seemed to work, what succeeded in the test tube did 
not succeed in real life, Dr. Kalil said. 
In fact, the anti-malarial drugs have never been found to work 
against any viral disease, including Ebola. (Malaria is caused by 
a parasite, not a virus.) And the drugs have side effects, 
including damage to the liver and bone marrow, as well as heart 
rhythm disturbances that could be fatal in older people and 
young people with serious medical problems. Even worse, Dr. 
Kalil said, is the promotion of the antibiotic azithromycin in 

combination with the anti-malarial drugs to treat Covid-19 
patients. Azithromycin also may cause serious heart rhythm 
problems, and the combination of drugs, Dr. Kalil said, has 
never been tested for safety in humans. That is not to say the 
drugs won’t help patients with the coronavirus, only that whether 
this is so is unknown. 

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

__________________________________________________ 
Questão 11 
In the following sentence, identify the correct grammatical 
classes (underlined words) based on the order they appear: 
  
“encouraged by President Trump, who said that “we can’t wait” 
for rigorous studies of the antimalarial drugs”. 
 
a) Pronoun, noun, verb, adjective, preposition, conjunction. 
b) Preposition, verb, modal verb, adjective, article, noun. 
c) Pronoun, preposition, article, conjunction, verb, adverb. 
d) Conjunction, verb, adverb, noun, preposition, adverb. 
e) Noun, article, conjunction, adjective, preposition, adverb. 
___________________________________________________ 
Questão 12 
Choose the correct Verb Tense for the underlined words on the 
sentence below: 
“These drugs have been tested in the laboratory against many 
viruses”. 
 
a) Present Perfect Continuous 
b) Present Continuous 
c) Present Simple 
d) Present Participle 
e) Present Perfect 
___________________________________________________ 
Questão 13 
What is the main idea of the text?  
 
a) How Dr. Kalil has everything under control when it comes to 

Coronavirus treatments. Especially using the same 
treatment used against Malaria.  

b) To show the similarities that are between Ebola and 
Coronavirus and how it will take two years to kill the virus.  

http://www.medicalnewstoday.com/
https://www.nytimes.com/
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c) Awareness that coronavirus treatments may cause side 
effects in patients and the understanding that desperation 
should not lead disease treatments. 

d) To make clear that the fantastic drugs used in these 
treatments never killed people and that they are their only 
hope.  

e) To reveal Dr. Kalil's daily routine and show how that can 
prevent coronavirus.  

___________________________________________________ 
Questão 14 
What option best fits the fragment “outbreak” on the first 
paragraph from the text. 
“Dr. Kalil is haunted by memories of the Ebola ____________ 
that ravaged Africa from 2014 to 2016”. 
 
a) initiation 
b) calmness 
c) conclusion 
d) finale 
e) completion 
___________________________________________________ 
Questão 15 
Choose the proper question tag for the following sentence 
adapted from the text: 
“Malaria is caused by a parasite, not a virus, ___________”. 
 
a) ain’t them?  
b) wouldn’t they? 
c) aren’t they? 
d) isn’t it? 
e) isn’t them? 
___________________________________________________ 
TEXTO II –  
Will an Antibody Test Allow Us to Go Back to School or 
Work? 

Tests that reveal whether someone has been infected 
with the coronavirus are on their way. But they’re not perfect. 
Here’s what you need to know. When will life return to normal, 
or at least a new normal? A major answer to the question of 
when — and how — Americans can return to public places like 
work and school could depend on something called an antibody 
test, a blood test that determines whether someone has ever 
been infected with the coronavirus. People who are believed to 
be immune may be able to safely return to work. It would be 
especially important to know which health care workers are 
protected from getting infected and could continue to care for 
sick people. 

The Centers for Disease Control and Prevention 
recently announced that it would begin using antibody tests to 
see what proportion of the population has already been 
infected. On Friday, the National Institutes of Health announced 
it would test 10,000 healthy volunteers around the country for 
the presence of antibodies. 

“Within a period of a week or so, we are going to have 
a relatively large number of tests available,” Dr. Anthony S. 
Fauci, the leading infectious disease expert in the U.S., said 
Friday morning on CNN. 

He said the White House coronavirus task force was 
discussing the idea of “certificates of immunity,” which could be 
issued to people who had previously been infected. “As we get 
to the point of considering opening the country,” Dr. Fauci said, 
“it is very important to understand how much that virus has 
penetrated society.” Immunity certificates, he said, had “some 
merit under certain circumstances.” 

The idea of providing proof of immunity to allow 
workers to return to their jobs is being considered in many 
countries, including Britain and Italy. But as with any test, they 
are not perfect, and there have been problems with their 
accuracy. 

(Adapted from: www.www.nytimes.com 

___________________________________________________ 

Questão 16 
The title “Will an Antibody Test Allow Us to Go Back to 
School or Work?” addresses an idea of:  
 
a) The only way to provide proof immunity to the virus. 
b) How people will receive a certificate of immunization.  
c) Ways to collect data on how many people had been 

affected by the virus.  
d) Marketing on Tests that reveal if a person has been infected 

with the coronavirus. 
e) If a test will determine who will be able to go back to social 

life.  
________________________________________________ 
Questão 17 
In the adaptation from the first paragraph, “When will life 
return to normal, or at least a new normal?” Means that:  
 
a) Life will never be the same after all the damages of the 

Coronavirus.  
b) The question of when will people be able to go to their 

“normal” activities are relying on immunization proof.  
c) People are getting used to staying indoors and going out 

again will be something scary.  
d) Children will need to go to new schools in order to have a 

healthier life.  
e) People need to face the governments for an answer when 

they can go back to school and work. 
___________________________________________________ 
Questão 18 
Choose the correct grammatical class for the underlined word in 
the sentence below:“a blood test that determines whether 
someone has ever been infected”. 
 
a) Preposition 
b) Modal Verb 
c) Pronoun 
d) Adverb 
e) Adjective 
___________________________________________________ 
Questão 19 
The noun “accuracy” from the last paragraph, can be replaced 
by: 
“ There have been problems with their ____________ ”. 
a) certainty 
b) inability 
c) falsehood 
d) mistake 
e) understanding 
_________________________________________________ 
Questão 20 
The following words “whether” and “can” (first paragraph) can 
be classified as: 
a) Pronoun – Adjective 
b) Conjunction - Noun Adverb – Modal Verb 
c) Preposition – Adverb 
d) Conjunction – Modal Verb 
e) Adverb – Modal Verb 

http://www.medicalnewstoday.com/
https://www.nytimes.com/


 
BIOLOGIA                             21  a  30
___________________________________________________ 
Questão 21 
Pênfigo é uma das doenças bolhosas que afeta a pele e as 
mucosas. É considerada como sendo autoimune, já que o 
sistema imunológico produz de forma equivocada anticorpos 
que atacam proteínas específicas (caderinas) que unem as 
células epidérmicas, fazendo com que elas se separem e 
ocorra perda de fluidos extracelulares, comprometendo o 
ancoramento dos filamentos intermediários de citoqueratina de 
uma célula aos de uma célula subjacente, na sua porção 
lateral. A junção intercelular a que se refere o texto é: 
 
a) Desmossomos. 
b) Zônula de adesão. 
c) Hemidesmossomos. 
d) Zônula de oclusão. 
e) Junção comunicante. 
___________________________________________________ 
Questão 22 
L.P, 63 anos, procurou o serviço da Unidade de Saúde da 
Família (USF) com queixa de dificuldade na micção; uma vez 
que demorava em começar e terminar de urinar; apresentava 
diminuição do jato e necessidade de urinar mais vezes durante 
o dia ou à noite. O médico que o atendeu, fez o toque retal e 
constatou que L.P, apresentava a próstata aumentada e 
solicitou o PSA. O resultado do exame de L.P, foi neoplasia 
prostática. Baseado na anatomia, fisiologia e histologia do 
Aparelho Reprodutor, analise as proposições e assinale a 
alternativa correta 
 
I. O sêmen é formado pelos espermatozoides, pelas 

secreções das vesículas seminais, glândulas 
bulbouretais e da próstata. 

II. É na próstata que é produzido um líquido levemente 
alcalino que neutraliza a acidez da uretra, assim como, 
das secreções vaginais, desfavoráveis ao movimento 
dos espermatozoides. 

III. A secreção da próstata é rica em substâncias que facilitam 
a sobrevivência do espermatozoide durante seu 
percurso para o óvulo. 

IV. As glândulas bulbouretais produzem muco que auxiliam a 
lubrificação dos órgãos sexuais durante a cúpula, mas, 
em pequena quantidade, a maior parte da lubrificação 
deve-se a secreção da próstata. 
 

Está correta a alternativa: 
 
a) I, II, III e IV. 
b) II e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I e II. 
e) II e III. 
___________________________________________________ 
Questão 23 
M.S.P, 27 anos, ao chegar em casa após um dia exaustivo de 
trabalho, foi surpreendida por 2 jovens assaltantes que a 
imobilizaram. Apavorada, ela sentiu a boca seca, a respiração 
profunda e o coração batendo forte. Desconfiados com a 
movimentação, os vizinhos acionaram a polícia, que 
imediatamente chegou ao local e prendeu os delinquentes. 
M.S.P, após o episódio e com a situação totalmente controlada 
retornou a calma, os batimentos cardíacos voltaram ao normal. 

Analisando a situação e as emoções pelas quais M.S.P passou, 
pode-se verificar que foram 2 momentos distintos e que: 

 
a) No 1º momento, atuaram os mediadores químicos 

liberados pelas fibras parassimpáticas. 
b) No 2º momento, atuaram os mediadores químicos 

liberando a noradrenalina, neurotransmissor do sistema 
parassimpático. 

c) No 1º momento, atuaram os mediadores químicos cujas 
fibras adrenérgicas liberaram noradrenalina. 

d) Tanto no 1º momento quanto no 2º momento, suas 
emoções foram coordenadas pelo Sistema Nervoso 
Periférico (S.N.P). 

e) Tanto as fibras que liberam acetilcolina quanto as que 
liberam noradrenalina foram responsáveis pelas 
sensações ocorridas no 2º momento. 

___________________________________________________ 
Questão 24 
Ao realizar uma simples atividade de jardinagem, M.J.S. sofre 
um ferimento com a faca, ocorrendo significativo sangramento. 
Após tomar os cuidados necessários, observou que o 
sangramento cessou. O mecanismo para que ocorra a 
coagulação sanguínea, se deve a uma sequência caracterizada 
pela ordem numérica representada na alternativa: 
 
1. Acúmulo de plaquetas, contração dos vasos; 
2. A trombina transforma o fibrinogênio em fibrina; 
3. Formação do complexo ativador de protrombina; 
4. Tecidos lesados liberam a tromboplastina; 
5. Protrombina é transformada em trombina. 
 
a) 4 – 3 – 5 – 1 – 2. 
b) 1 – 4 – 3 – 2 – 5. 
c) 3 – 5 – 4 – 1 – 2. 
d) 5 – 3 – 4 – 2 – 1.   
e) 1 – 4 – 3 – 5 – 2. 
___________________________________________________ 
Questão 25 
Um dos indícios do processo evolutivo e da ancestralidade 
comum, é que os seres vivos são formados por moléculas e 
elementos semelhantes, constituindo as células, cujos 
elementos são fundamentais para seu adequado 
funcionamento. São os componentes orgânicos e inorgânicos. 
Associe de forma correta os elementos químicos da coluna A 
com as informações da coluna B, e em seguida, marque a 
alternativa certa: 
 

COLUNA A COLUNA B 
1.MAGNÉSIO I. Atua no metabolismo 

energético e no metabolismo da 
glicose. 

2.SELÊNIO II. Participa no processo de 
cicatrização. 

3. ZINCO III. Participa na regulação da 
transmissão do impulso nervoso 
e do relaxamento muscular 

4.SÓDIO IV. Tem íntima relação com a 
vitamina E. 

5.CROMO V. participa na contração 
muscular e é ativador dos 
sistemas produtores de energia. 

 
a) 1-III, 2-I, 3-II, 4-V, e 5-VI. 
b) 1-II, 2-V, 3-IV, 4-I, e 5-III. 
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c) 1-V, 2-IV, 3-II, 4-III, e 5-I. 
d) 1-IV, 2-V, 3-II, 4-I, e 5- III. 
e) 1-V, 2-IV, 3-III, 4-II, e 5-I. 
___________________________________________________ 
Questão 26 
O Ureter é um tubo com cerca de 7 mm de diâmetro que em 
estado vazio exibe uma luz com formado aproximado de 
estrela. Dentre as estruturas abaixo, assinale a que dá origem 
ao ureter: 

 
a) Glomérulo. 
b) Pelve. 
c) Tubo coletor. 
d) Néfron. 
e) Cápsula de Bowman. 
___________________________________________________ 
Questão 27 
Infecções respiratórias agudas, são causas importantes de 
morbidade e mortalidade em todo o mundo; os vírus são 
considerados os agentes etiológicos predominantes dessa 
patologia, sejam como patógenos principais, ou predispondo 
indivíduos a infecções bacterianas secundárias; as 
manifestações clínicas graves associadas a doenças do trato 
respiratório inferior são frequentemente observadas em 
indivíduos com fatores de risco,  como por exemplo, a  
cardiopatia, pneumopatia e outras condições crônicas como 
diabetes, obesidade e asma. Em relação, as características 
estruturais e ao mecanismo de multiplicação dos vírus é 
possível afirmar.  
 
I. O vírus são agentes infecciosos muito pequenos, filtra ́veis e 

te ̂m poucas ou mesmo nenhuma enzima pro ́pria para seu 
metabolismo, e assim são, parasitos intracelulares 
obrigato ́rios.  

II. Os vírus são constituídos por um u ́nico tipo de a ́cido 
nucleico, o ácido ribonucleico ou   RNA, e não precisam se 
multiplicar no interior de ce ́lulas vivas. 

III. Os vírus são constituídos por um revestimento proteico, a ̀s 
vezes recoberto por um envelope de lipídeos, proteínas e 
carboidratos que envolve o a ́cido nucleico. 

IV. Os vírus são constituídos por um revestimento lipídico, 
recoberto por um envelope de a ́cido nucleico e carboidratos 
que envolve as proteínas. 

V. Os vírus geralmente, são constituídos por um u ́nico tipo de 
a ́cido nucleico, DNA ou RNA; multiplicam-se no interior das 
ce ́lulas vivas utilizando a maquinaria de síntese celular. 

É correto apenas o que se afirma em,  
 
a) I e IV 
b) II e III 
c) I, III e V  
d) V apenas 
e) III e V  
___________________________________________________ 
Questão 28 
Os espermatozoides e os oócitos, são gametas altamente 
especializados, são as células germinativas, 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, a meiose, que 
ocorre somente durante a gametogênese; nos homens, esse 
processo recebe o nome de espermatogênese e   nas 
mulheres, de oogênese. Faça uma análise do mecanismo 
celular que ocorre durante o processo de meiose. 

 
I. O mecanismo celular que ocorre durante o processo de 

meiose, permite que o número de cromossomos das 
células germinativas seja reduzido à metade; apresentando 
23n, número haploide; enquanto o número encontrado nas 
células somáticas do corpo, apresentam 46n, um 
número diploide. 

II. O mecanismo celular que ocorre durante o processo de 
meiose, não garante a constância do número de 
cromossomos de uma geração para outra, ao reduzir o 
número cromossômico de diploide para haploide e, dessa 
forma, produzindo gametas haploides. 

III. O mecanismo celular que ocorre, durante o processo de 
meiose, permite a distribuição aleatória dos cromossomos 
maternos e paternos entre os gametas, masculinos que 
contém 23n, número haploide do número encontrado nas 
células somáticas.  

IV. O mecanismo celular que ocorre durante o processo de 
meiose, propicia a troca de segmentos dos cromossomos 
maternos e paternos, por meio do cruzamento de 
segmentos cromossômicos, crossing over, o que 
embaralha, os genes e produz a recombinação do material 
genético. 

V. O mecanismo celular que ocorre durante o processo de 
meiose, propicia a troca de segmentos dos cromossomos 
maternos e paternos, por meio do cruzamento de 
segmentos cromossômicos durante a anáfase e produz a 
recombinação do material genético. 

 
É correto apenas o que se afirma em,  
 
a) Apenas I.  
b) Apenas I, III e IV.  
c) Apenas II e III. 
d) Apenas V. 
e) Apenas III e V.  
___________________________________________________ 
Questão 29 
O genoma especifica a complexidade e diversidade funcionais 
celulares, uma vez que a informação genética está contida no 
DNA nos cromossomos dentro do núcleo celular, no entanto, na 
síntese proteica ou tradução, o processo pelo qual a 
informação codificada no genoma é efetivamente utilizada para 
especificar funções celulares, acontece no citoplasma.  Analise 
os eventos moleculares que ocorrem no processo de síntese 
das proteínas. 
I. A ligação molecular entre a transcrição e a síntese de 

proteínas, o código do DNA dos genes e o código do 
aminoácido da proteína é o ácido ribonucleico, o RNA.  

II. As relações de informações entre o DNA, o RNA e as 
proteínas estão interligadas; o DNA genômico direciona a 
síntese e a sequência de RNA, o RNA direciona a síntese e 
a sequência de polipeptídeos. 

III. O RNA, que carrega a informação codificada é 
denominado RNA mensageiro (RNAm), é então 
transportado do núcleo para o citoplasma, onde a 
sequência de RNA é decodificada ou traduzida. 

IV. O processo de transcrição ocorre nos ribossomos, que são 
organelas citoplasmáticas com locais de ligação para as 
moléculas de interação, incluindo o RNAr, envolvido na 
síntese proteica. 

V. O processo da tradução envolve o RNA de 
transferência (RNAt), que fornece a ligação molecular entre 
o código contido na sequência de bases de cada RNAm e a 
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sequência de aminoácidos da proteína codificada pelo 
RNAm. 

É correto apenas o que se afirma em,  
 
a) IV e V  
b) I, III e IV.  
c) I, II e III. 
d) Apenas V. 
e) I, II, III e V.  
________________________________________________ 
Questão 30 
O município de São Paulo, considerando-se as espécies 
nativas e exóticas, são registradas 55 espécies de 
Gimnospermas; dentre as áreas verdes públicas urbanas do 

município de São Paulo, destaca-se o Parque Ibirapuera, como 
marco paisagístico, simbólico, turístico e ambiental da cidade; é 
um dos parques mais procurados pela população paulistana, 
sendo uma das mais importantes áreas verdes e de lazer da 
cidade. Identifique a característica peculiar das Gimnospermas. 
 
a) Presença das sementes inseridas no interior de frutos.  
b) Presença das Flores e frutos. 
c) Presença das sementes não inseridas no interior de frutos.  
d) Presença apenas das sementes e flores.  
e) Presença apenas das flores. 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
FÍSICA                              31  a  40 
_____________________________________________________ 
Questão 31 
Observe o tempo sendo representado como T, o espaço como 
S e a massa como M, qual o número que melhor representaria 
a grandeza pressão    se      T = 100; S = 101 e M = 102 ? 
 
a) 10 
b) 10-1 
c) 100 
d) 10-2 
e) 101 
___________________________________________________ 
Questão 32 
Uma vazão de 20 litros por hora leva à saída de 25 mil litros de 
um reservatório, quando tempo decorreu no processo? 
 
a) 5 x 105 segundos 
b) 12 segundos 
c) 4,5 x 106 segundos 
d) 4,3 x 103 segundos 
e) 2 x 105 segundos 
___________________________________________________ 
Questão 33 
Um carro partindo do repouso é acelerado com aceleração 
constante de 12 m/s2 por 8 segundos. Qual a sua velocidade 
final? 

 
a) 102 m/s 
b) 96 m/s 
c) 113 m/s 
d) 20 m/s 
e) 1,5 m/s 
___________________________________________________ 
Questão 34 
Um objeto, partindo do repouso, de massa 5 kg é acelerado até 
30 m/s até o final de 5 segundos. Determine a força resultante 
que permitiu esse movimento. 
 
a) 50N 
b) 80N 
c) 20N 
d) 30N 
e) 10N 
______________________________________________ 
Questão 35 
Um pedreiro, durante uma das etapas de confecção de uma 
parede, precisa levantar um tijolo maciço de 6 kg até uma altura 
de 1,35 m acima do terreno aonde o tijolo está, em um ângulo 

cujo cosseno vale ½ e o seno vale a raiz quadrada de 3, sobre 
2. Por dia, qual o trabalho total realizado nesta etapa se o 
trabalhador assenta 105 tijolos diariamente, considerando que 
o movimento é feito em uma aceleração constante de 2 m/s2? 
a) 8,1 Joules 
b) 50,5 Joules 
c) 50,1 Joules 
d) 105,1 Joules 
e) 850,5 Joules 
___________________________________________________ 
Questão 36 
Qual a energia potencial obtida por um corpo erguido 28 metros 
do solo, sendo sua massa 5,8 Kg? Dado: Aceleração da 
gravidade = 10 m/s2 

 
a) 2.550 Joules 
b) 1.624 Joules 
c) 1.850 Joules  
d) 1.630 Joules 
e) 1.430 Joules 
__________________________________________________ 
Questão 37 
Em relação à energia mecânica e trabalho realizado é correto 
afirmar: 
 
a) Um sistema é dito conservativo quando a energia mecânica 

permanece constante. 
b) A energia mecânica deve variar para manter as energias 

cinética e potencial constantes. 
c) Um sistema é dito conservativo quando a energia cinética é 

constante. 
d) Um sistema é dito conservativo quando a energia potencial 

é constante. 
e) O trabalho realizado por uma das forças atuantes sobre um 

corpo, em um intervalo de tempo, mede a variação de sua 
energia cinética. 

__________________________________________________ 
Questão 38 
Um corpo em um ponto da trajetória em que sua velocidade é 
23 m/s e sabendo-se que a massa deste corpo é 5 Kg terá qual 
energia cinética? 
 
a) 2.645 Joules 
b) 115 Joules 
c) 1.322,5 Joules 
d) 1.000,5 Joules 
e) 100,5 Joules 
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___________________________________________________ 
Questão 39 
Duas ondas 1 e 2, propagando-se em um meio material, 
apresentam respectivamente comprimentos de onda de 4 
metros e 2 metros respectivamente, tendo ambas a mesma 
frequência.  Sabendo-se que a onda 1 propaga-se a 1,2 m/s, 
qual a velocidade de propagação da onda 2? 
 
a) 6 cm/s 
b) 0,6 cm/s 
c) 600 cm/s 
d) 60 cm/s 
e) 0,3 cm/s 

___________________________________________________ 
Questão 40 
O trabalho realizado por uma máquina térmica cede à fonte fria 
2 x 105 Joules e dispende como energia útil 5 x 104 Joules. Qual 
o rendimento percentual da máquina? 
 
a) 30 % 
b) 40% 
c) 50% 
d) 10% 
e) 20 % 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
QUÍMICA                             41  a  50
___________________________________________________ 
Questão 41 
Uma mistura ideal de enxofre e mercúrio era creditada como 
possível formadora de ouro. Os alquimistas nunca provaram 
suas suposições referentes a isso. O seu nome deriva do latim 
“sulphurium”, enxofre. O enxofre é um sólido amarelo e de odor 
característico, que ocorre isolado na natureza, em jazidas 
localizadas em terrenos de origem vulcânica, com alto grau de 
pureza, acima de 99%. Ele ocorre também na forma de 
compostos, tais como: a pirita (FeS2), a galena (PbS), a blenda 
(ZnS) e o sal de Epson (MgSO4.7H2O), além de diversos 
sulfatos e outros compostos. Sobre as características do 
Enxofre: 
 
I - SO3: Um dos poluentes responsáveis pela formação da 
“Chuva Ácida”; 
II - Na2SO4. Utilizado na obtenção do papel sulfite; 
III - ZnS. Componentes da blenda, minério de zinco 
 
Em relação ao tipo de ligação química que essas substâncias 
apresentam, é correto afirmar que: 
 
 
a) I e II são moleculares e III é iônica 
b) I é molecular e II e III são iônicas 
c) I é iônica e II e III são moleculares 
d) são todas iônicas 
e) são todas moleculares 
___________________________________________________ 
Questão 42 
Em pesquisa publicada na Revista Brasileira de Reumatologia 
(fonte:https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-

50042004000300006) foi demonstrado manifestações clínicas dada 
a ototoxicidade medicamentosa do fosfato de cloroquina. A 
ototoxicidade medicamentosa pode ser definia como uma 
perturbação transitória ou definitiva da função auditiva e/ou 
vestibular, induzida por substâncias de uso terapêutico. 
Considere as afirmativas a seguir sobre a Cloroquina. 
 
 

  
(estrutura da cloroquina) 
 

I – Possui cadeia carbônica normal 
II – Possui 4 heteroatomos 
III – Possui ligações insaturadas 
IV – Possui 7 carbonos primários 
V – Possui 2 carbonos terciários. 
 
É correto o que se afirma somente em: 
 
a) I e III 
b) II e III 
c) III e IV 
d) III e V 
e) II e V 
___________________________________________________ 
Questão 43 
Foi em 1849 que Germain Henri Hess, médico e químico que 
nasceu na Suíça, mas viveu na Rússia, enunciou a lei da 
aditividade dos calores, hoje também conhecida como lei de 
Hess. Através dessa teoria, foi possível estudar alguns eventos 
da natureza. De acordo com uma pesquisa 
(fonte:https://doi.org/10.1016/j.asd.2015.08.013) foi possível entender 
através da lei de Hess uma das defesas do Brachinus sp. 
(Figura 1). Quando ameaçado Brachinus sp espanta seus 
predadores expelindo uma solução quente através de 
pulsações gotejantes explosivas. Essa solução é uma reação 
de C6H4(OH)2(aq) mais H2O2 que é catalisada por enzimas. 
 

 
(Figura 1: Anatomia de defesa do Brachinus sp) 

 
O calor envolvido nessa transformação pode ser calculado, 
considerando-se os processos: 
 

 

C6H4(OH)2(aq)  C6H4O2(aq) + H2(g) 
H° = + 177 
kJ.mol-1 

H2O(l) + ½ O2(g)  H2O2(aq) H° =+ 95 kJ.mol-1 

H2O(l)   ½ O2(g) + H2(g) 
H° = + 286 
kJ.mol-1 

 
 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042004000300006
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042004000300006
https://doi.org/10.1016/j.asd.2015.08.013
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O calor envolvido na reação que ocorre no organismo do 
besouro é: 
 
a) -204 kJ.mol-1 
b) -558 kJ.mol-1 
c) +177 kJ.mol-1 
d) +558 kJ.mol-1 
e) -279 kJ.mol-1 
___________________________________________________ 
Questão 44 
A nova aristocracia brasileira, em suas comemorações, brinda 
suas vitórias com um bom “whisky” acompanhado após um 
prato principal de “Bouillabaisse”. Em suas sobremesas, não 
pode faltar “La Crème brûlée à la vanille” que é rico em ácido 3-
tiol-2-amino-propanóico. Os anfitriões expõem pomposamente 
seus talheres de prata, talhados e trabalhados com refinados 
desenhos. Porém, depois de tantas comemorações com esse 
“menu”, fica perceptível que os talheres recebem um aspecto 
escuro e estragado, sem brilho. 
O ácido 3-tiol-2-amino-propanóico é a matéria-prima que 
origina o sulfeto de hidrogênio que reage ao longo do tempo 
com os talheres de prata, através da reação abaixo: 
 

4 Ag(s) + 2 H2S(g) + O2(g)  2 Ag2S(s) + 2 H2O(l) 
 

O que ocorre com o metal dos talheres? 
 
a) sofre redução 
b) faz ligação covalente com enxofre 
c) recebe um próton 
d) passa de Ag+ para Ag0 
e) sofre oxidação 
_________________________________________________ 
Questão 45 
O iPhone 11 Pro Max é um dos iPhone novos que apresenta a 
maior bateria de íon lítio dos modelos lançados pela Apple em 
2019. A bateria fornece 3.969 mAh, suficiente para que o 
celular fique ligado por 24 horas e 53 minutos com 
processamento e uso de diversos app. Durante o processo de 
descarga da bateria, os íons lítio deslocam-se do interior da 
estrutura que compõe o anodo (LiyC6) até a estrutura que 
compõe o catodo (LixCoO2), enquanto os elétrons se movem 
através do circuito externo. Neste processo, o cobalto sofre 
uma alteração representada pela equação a seguir: 
 

CoO2(s) + 1 Li+(solv) + 1 e-  CoO2(s) 
 
Com base no enunciado, assinale a alternativa correta 
 
a) O cobalto recebe elétrons, para haver a recarga da bateria 
b) No catodo, o cobalto é reduzido durante a descarga 
c) Durante a descarga, o número de oxidação do cobalto 

aumenta 
d) O solvente utilizado entre os polos deve ser um líquido 

orgânico apolar 
e) O íon de lítio se desloca para o catodo, durante a descarga, 

devido à atração magnética 
__________________________________________________ 
Questão 46 
Um dos aspectos característicos do progresso da civilização 
humana foi sua dependência no desenvolvimento e aplicações 
de novos materiais, o que os levou a servir como marco 

temporal de diferentes etapas da evolução das sociedades, 
desde os primórdios de nossa história. Por este motivo, a 
realização de estudos prospectivos sobre Materiais é uma 
prática frequente em vários países, como parte da estratégia de 
definição de políticas de financiamento apropriadas para o 
desenvolvimento científico e tecnológico. Entender a geometria 
molecular dará base a evolução de temas como: defesa 
nacional e segurança pública; aplicações em eletrônica, 
magnetismo e fotônica; energia; atividades espaciais; meio 
ambiente; recursos naturais minerais, biológicos e saúde. Para 
construção desses novos materiais, faz-se necessário o 
entendimento da A disposição dos átomos em uma molécula 
está baseada na teoria da repulsão de pares eletrônicos 
(TREPV), que afirma que os elétrons presentes nas nuvens 
eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se (afastam-
se), alterando o posicionamento dos átomos, determinando, 
assim, a geometria molecular. A alternativa que relaciona, 
corretamente, a Primeira Coluna com a Segunda é: 
 

Coluna 1   Coluna 2 

(1) NH3 
  

(A) 
Geometria 
Linear 

(2) H2O 
  

(B) 
Geometria 
Angular 

(3) O2   

(C) 
Geometria 
piramidal (4) 

 
CO2 

 

  

 
a) 1A – 2C – 3B – 4B 
b) 1C – 2B – 3A – 4A 
c) 1C – 2C – 3B – 4C 
d) 1A – 2A – 3A – 4B 
e) 1B – 2A – 3C – 4A 
___________________________________________________ 
Questão 47 
A resistência antimicrobiana tornou-se o principal problema de 
saúde pública no mundo, afetando todos os países, 
desenvolvidos ou não. Ela é uma inevitável consequência do 
uso indiscriminado de antibióticos em humanos e animais. Na 
Europa e na América do Norte, Staphylococcus aureus 
resistente à meticilina (MRSA), Streptococcus pneumoniae não 
susceptível à penicilina (PNSSP), enterococos resistente à 
vancomicina (VRE) e Enterobacteriaceae produtoras de beta-
lactamase de espectro ampliado (ESBL) têm emergido e se 
espalhado nos hospitais e nas comunidades. Por enquanto, a 
vancomicina é a única droga que pode consistentemente tratar 
S. aureus-resistente-à-meticilina. Infelizmente, em 2000, no 
Japão já foram isoladas, em um hospital pediátrico, algumas 
cepas de S. aureus resistentes à vancomicina. Sobre a 
vancomicina ela contém: 
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I –  átomos de halogênio 
II –  carbonos sp 
III – piranose 
IV –  mais de cincos carbonos quirais 
 
Estão corretas: 
 
a) apenas II, III e IV 
b) apenas I e II 
c) apenas I, II e III 
d) apenas III e IV 
e) apenas I, III e IV 
___________________________________________________ 
Questão 48 

 
 
De acordo com a UNICAMP, um grupo de cientistas da 
Unicamp acaba de obter, pela primeira vez no Brasil, o silício 
purificado para a fabricação de células solares fotovoltaicas 
(FVs). Apesar de possuir as maiores reservas mundiais do 
quartzo – a matéria-prima bruta para o silício – o país importa, 
a altos custos, as lâminas do elemento químico purificado para 
a produção dos painéis FVs. Os dispositivos FVs são 
responsáveis pela captação e transformação da energia solar 
em elétrica. Matriz “limpa”, gratuita e inesgotável, a energia 
solar fotovoltaica tem conquistado relevo mundial. A produção 
de silício de alta pureza, para aplicações tecnológicas, passa 
por inúmeras etapas, sendo que a etapa final está apresentada 
pela reação abaixo: 
 

SiCl4 + Mg → Si + MgCl2 

 
Sobre essa reação, analise as proposições: 
 
I –  A reação está balanceada 
II –  A reação não está balanceada, sendo os coeficientes 
III – Ao se utilizar 170,1 g de SiCl4 serão consumidos 48,6 

g de magnésio 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras 
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras 
c) Somente a afirmativa II é verdadeira 
d) Somente a afirmativa III é verdadeira 
e) Somente a afirmativa I é verdadeira 
___________________________________________________ 
Questão 49 
A autoclave é um equipamento utilizado em serviços de saúde 
para realizar a desinfecção e esterilização através de um 
método físico, utilizando uma combinação de vapor, pressão e 
tempo. Com alta temperatura e pressão é possível eliminar 
micro-organismos e esporos. 

 
 
 
Ela é utilizada para descontaminar certos materiais biológicos e 
esterilizar meios, instrumentos e materiais de laboratório. 
Segundo a legislação brasileira, resíduos provenientes de 
serviços de saúde e que possam conter bactérias, vírus e 
outros materiais biológicos devem ser inativados antes da 
disposição final. 
 
Procedimento para autoclavar: 
1 - Prepare o material a ser autoclavado; 
2 - Não encha a autoclave até o máximo. Deixe espaço para a 
circulação do vapor. Utilize apenas, sacos próprios para 
autoclavagem; 
3 - Coloque os materiais na autoclave; 
4 - Feche e sele a tampa; 
5- Ligue-a no máximo e quando começar a sair vapor, feche a 
válvula; 
6 - Espere a temperatura atingir 121°C; 
7 - Uma vez nessa temperatura, mude para o médio e espere o 
tempo de esterilização; 
8 - Após o período, desligue a autoclave e abra a válvula para o 
vapor sair; 
9 - Só abra a tampa depois que o manômetro estiver no zero; 
10 - Retire o material com luvas resistentes ao calor. 
 
Em relação ao tempo de esterilização 
 
a) não será alterado, pois a temperatura não varia 
b) será menor, pois diminui a perda de água 
c) será maior porque a panela “esfria” 
d) será maior, pois a evaporação diminui 
e) será maior, pois a pressão diminui 
_______________________________________________ 
Questão 50 
O Na2SO4 é um medicamento indicado em adultos para limpeza 
intestinal antes de qualquer procedimento que requeira um 
intestino limpo (por exemplo visualização do intestino, incluindo 
endoscopia e radiologia ou procedimentos cirúrgicos). A 
solução tem ação que aumenta a frequência de evacuações 
por retenção de água nas fezes e movendo os conteúdos 
através do intestino. O Na2SO4, impuro, com massa de 2,53 g, 
é dissolvido em água para produzir essa solução. A solução 
resultante é, então, tratada com BaCl2, em excesso. Nessa 
ração, obtêm-se 2,33 g de BaSO4. Durante o processo, ocorre 
a reação química representada nesta equação: Na2SO4(aq) + 
BaCl2(aq) → 2 NaCl(aq) + BaSO4(s). As massas molares das 
substâncias envolvidas no processo estão representadas neste 
quadro: 

Substância Massa molar (g/mol) 

BaSO4 233,0 

NaCl 58,50 

BaCl2 208,0 

Na2SO4 142,0 
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Suponha que a reação ocorre com 100% de rendimento. 
Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a 
massa da impureza presente na amostra de sulfato de sódio é 
de: 
 

a) 15,40 x 10-1g 
b) 14,20 x 10-1g 
c) 11,10 x 10-1g 
d) 9,90 x 10-1g 
e) 4,20 x 10-1g 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 


