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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 – COM O CORAÇÃO NA MÃO 
 
          Embora em nada se pareça a um coração humano, a peça de metal com mangueira que a cardiologista Juliana Giorgi segura na 
mão direita é o mais moderno “coração artificial” que existe – o HeartMate3 Left Ventricular Assist System (HM3), da empresa americana 
de cuidados com a saúde Abbott. 
        O primeiro implante desse dispositivo no Brasil ocorreu em março, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, pelas mãos do cirurgião 
Fábio Jatene e sob a supervisão do holandês Jaap Lahpor, consultor da Abbott. Juliana fez todo o acompanhamento clínico do paciente 
de 72 anos que recebeu o novo modelo. Ele está se recuperando muito bem. 
          Apesar de serem mais conhecidos como “corações artificiais”, equipamentos como esses não substituem o órgão por completo. 
Mas podem ser a solução temporária ou definitiva para pacientes com insuficiência cardíaca avançada, quando tratamentos com 
remédios já não dão mais resultado. Esses “corações de aço” dão assistência ao ventrículo esquerdo que garante o bombeamento 
adequado do sangue oxigenado para todo o corpo. Eles têm grande potencial para tirar muitos pacientes da lista de espera por um 
transplante de coração ou, pelo menos, para lhes dar condições de aguardar a chamada. 
          Isso porque, mesmo com o transplante de órgãos bem estruturado no país, os doadores ainda são escassos e as filas, longas. A 
espera por um coração leva de 45 dias a 3 anos. Mas a insuficiência cardíaca avançada compromete muito a qualidade de vida do 
doente. “Chegam a sobreviver um ano, em péssimas condições, passando meses internados, dependentes de balão de oxigênio e muita 
medicação”, diz Juliana.  
           Os corações artificiais são, ainda, a única saída para quem nem na fila pode entrar devido a contraindicações, como diabetes 
grave, HIV positivo, imunodepressão, câncer ou idade superior a 65 anos. Além de ser opção para quem, por crenças pessoais ou 
religiosas, não aceita receber um órgão de outra pessoa.  
          “Mas esse recurso ainda é bem pouco utilizado no Brasil. Há, atualmente, apenas cerca de 50 brasileiros implantados”, lamenta 
Juliana. O maior entrave está no alto custo de cada aparelho (cerca de 700 mil). Mas ela também aponta uma falta de conhecimento de 
parte dos colegas. Embora já sejam reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Associação Nacional de 
Saúde (ANS), esses aparelhos ainda são vistos como experimentais por muitos profissionais da área.  
          “No Brasil, a falta de financiamento do sistema público de saúde e de muitos convênios causa uma limitação enorme a esses 
dispositivos mais sofisticados”, afirma Noedir Stolf, cirurgião cardíaco, responsável por transplantes cardíacos do Instituto do Coração 
(InCor) e membro Fundador da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). 
          Devido aos custos e à cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS), apenas dispositivos mais simples são usados. Mas eles só 
podem ajudar por alguns dias ou semanas, no caso dos balões intra-aórticos, ou até um mês, no caso das bombas centrífugas comuns. 
          Para Stolf, quando os dispositivos de última geração são usados como “ponte” para os transplantes – algo muito comum nos 
Estados Unidos da Europa –, o paciente chega à cirurgia em melhor estado no transplante. Alguns abandonam a fila, adaptando-se tão 
bem ao aparelho que os escolhem como tratamento definitivo. 
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          Juliana lembra ainda que a vida do transplantado não é um mar de rosas. “É preciso tomar o imunossupressor e remédios para 
controle de infecção. Além disso, existem a possibilidade de rejeição aguda e os casos de incompatibilidade”, diz.      
          O implante do aparelho, por sua vez, elimina essas questões. A única restrição do paciente é mergulhar, já que o controle e as 
baterias do produto ficam para o lado de fora do corpo e não podem ser imersos em água – somente banho de chuveiro é permitido.  
 

                                                   (MESQUITA, Renata Valério. Planeta. Ano 46. Edição 540. Maio de 2018, PP. 41-43) 

 
___________________________________________________ 
Questão 01 
Segundo o texto, há dispositivos de última geração que podem 
tirar pacientes das listas de espera por transplante de coração. 
Sobre esses dispositivos, pode-se afirmar: 
 

I. Substituem, com a mesma eficiência, o coração 
humano, eliminando integralmente a necessidade de 
transplante cardíaco. 

II. Atendem a pacientes que por condições especiais não 
são contemplados pelas filas de espera, a exemplo de 
pacientes graves, como portadores de diabetes graves. 

III. Trata-se de equipamentos acoplados ao órgão com 
insuficiência cardíaca, oferecendo aos pacientes 
melhores condições de vida. 

 
Está (ão) de acordo com o texto apenas 
 
a) II. 
b) III. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) I. 
___________________________________________________ 
Questão 02 
Segundo a cardiologista Juliana Giorgi, esses dispositivos 
denominados de “corações artificiais” são ainda pouco 
utilizados no Brasil. Considerando os entraves possíveis para 
esse fato, assinale com V a(s) proposição(ões) verdadeira (s) e 
com F, a(s) falsa (s). 
 
(     ) A falta de profissionais especializados nesse tipo de 

procedimento cirúrgico no país. 
(     ) A infraestrutura inadequada dos hospitais públicos e 

privados, para a realização de cirurgias tão 
complexas. 

(     ) O valor alto dos dispositivos e a limitação de 
recursos financeiros dos SUS. 

(     ) A questão da validade desses equipamentos, que, 
por vezes, necessitam de substituição regular em 
casos mais graves. 

(     ) Muitos profissionais da área consideram esses 
equipamentos como experimentais, não 
apresentando comprovação científica. 

 
A sequência correta é  
a) F V V F V. 
b) F F V F V. 
c) F V V V F. 
d) V V F F F. 
e) V V V F V. 
___________________________________________________ 
Questão 03 
Segundo o texto, o HeartMate3 Left Ventricular Assist System 
(HM3) é o mais moderno coração artificial que existe. Sobre 
esse modelo, pode-se afirmar: 
 

I. É um dispositivo de assistência ventricular esquerda, 
não assumindo assim por completo o coração, mas 
promove o bombeamento adequado do sangue 
oxigenado para o corpo. 

II. Apresenta benefícios e vantagens se comparado ao 
transplante de coração. 

III. Não apresenta riscos ao paciente como a possibilidade 
de rejeição e de incompatibilidade que acompanha o 
paciente transplantado. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
a) I, II e III. 
b) apenas I. 
c) apenas II. 
d) apenas III. 
e) apenas II e III. 
___________________________________________________ 
Para responder às questões 04, 05, 06 e 07, considere o 
fragmento a seguir. 
 “Apesar de serem mais conhecidos como “corações artificiais”, 
equipamentos como esses não substituem o órgão completo. 
Mas podem ser a solução temporária ou definitiva para 
pacientes com insuficiência cardíaca avançada, quando 
tratamentos com remédios já não dão mais resultado.” 
___________________________________________________ 
Questão 04 
Com base no exposto, pode-se afirmar corretamente que 
 
a) os resultados apresentados pelos equipamentos são, com 

certeza, satisfatórios, descartando por completo a 
necessidade de transplante. 

b) esses equipamentos são avançadíssimos, resolvendo todas 
as patologias referentes ao coração. 

c) tais equipamentos apresentam possibilidade de solução 
provisória ou definitiva, para o tratamento da insuficiência 
cardíaca avançada. 

d) os equipamentos, sem dúvida nenhuma, têm resultados tão 
positivos que retiram todos os pacientes da lista de espera 
de transplante. 

e) a insuficiência cardíaca grave não pode ser tratada com 
remédios, pois os casos exigem procedimentos cirúrgicos. 

___________________________________________________ 
Questão 05 
O conectivo Apesar de expressa a mesma circunstância 
adverbial do termo destacado em: 
 
a)  “Isso porque, mesmo com o transplante de órgãos bem 

estruturado no país, os doadores ainda são escassos e as 
filas, longas.” 

b) “Além de ser opção para quem, por crenças pessoais ou 
religiosas, não aceita receber um órgão de outra pessoa.”    

c) “Mas esse recurso ainda é bem pouco utilizado no Brasil.” 
d) “A única restrição do paciente é mergulhar, já que o 

controle e as baterias do produto ficam para o lado de fora 
do corpo [...]” 



Processo Seletivo – Medicina 
2020.1 

3 

e) “Embora em nada se pareça a um coração humano, a peça 
em metal com mangueiras [...] é o mais moderno coração 
artificial que existe [...]” 

___________________________________________________ 
Questão 06 
No fragmento, o termo Mas pode ser substituído, sem alteração 
de sentido, por 
 
a) Posto que. 
b) Contudo. 
c) Mesmo que. 
d) Portanto. 
e) Logo. 
___________________________________________________ 
Questão 07 
Seguem a mesma regra de acentuação gráfica os vocábulos:  
 
a) insuficiência – remédios – temporária. 
b) órgão – temporária – cardíaca. 
c) remédios – temporária – cardíaca. 
d) órgão – remédios – cardíaca. 
e) insuficiência – órgão – cardíaca. 
___________________________________________________ 
Questão 08 
Leia: 

I. “Para Stolf, quando os dispositivos de última geração 
são usados como ‘ponte’ para os transplantes [...]” 

II. “[...] equipamentos como esses não substituem o órgão 
completo.” 

III. “Mas podem ser a solução temporária ou definitiva 
para pacientes com insuficiência cardíaca avançada 
[...]” 

 
Nesses enunciados, ocorre a presença da voz passiva 
 
a) apenas em II. 

b) apenas em I e II. 
c) apenas em I. 
d) apenas em II e III. 
e) em I, II e III. 
___________________________________________________ 
Questão 09 
O conectivo que introduz estrutura oracional de função 
complementar em: 
a)  “[...] a peça de metal com mangueira que a cardiologista 

Juliana Georgi segura na mão é o mais moderno coração 
artificial [...]” 

b) “Esses ‘corações de aço’ dão assistência ao ventrículo 
esquerdo, que garante bombeamento adequado do sangue 
oxigenado para todo o corpo.” 

c) “Alguns abandonaram a fila, adaptando-se tão bem ao 
aparelho que os escolhem como tratamento definitivo.” 

d) “Juliana lembra que a vida do transplantado não é um mar 
de rosas.” 

e) “A única restrição do paciente é mergulhar, já que o 
controle e as baterias ficam para o lado de fora do corpo 
[...]”     

___________________________________________________ 
Questão 10 
Ocorre a presença de verbo impessoal em: 
 
a)  “O primeiro implante desse dispositivo no Brasil ocorreu 

em março no Hospital Sírio Libanês [...]” 
b) “A espera por um coração leva de 45 dias a 3 anos.” 
c) “Mas a insuficiência cardíaca avançada compromete muito 

a qualidade de vida do doente.” 
d) “O maior entrave está no alto custo de cada aparelho (cerca 

de 700 mil).” 
e) “Há, atualmente, apenas cerca de 50 brasileiros 

implantados, lamenta Juliana.” 
 

__________________________________________________ 
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 
O dia nacional de doação de órgãos e tecidos é celebrado em 
27 de setembro, cujo objetivo é conscientizar a população em 
geral sobre a importância de ser doador de órgãos, (GOGLE, 
consulta em 09/10/2019.) No entanto, os bancos de órgãos não 
chegam a atender à demanda da população. O que fazer? 
Redija um artigo de opinião sobre esse tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema II 
Segundo a grande Lei do Carma, “Tudo que você planta você 
colhe um dia. Tudo que lançamos no universo voltará para 
nós.”                                                                                                      

(Planeta. Carma. Ano 46. Edição 540. Maio de 2018, P. 45.)  
  

Considerando a mensagem exposta no enunciado acima, redija 
um texto dissertativo-argumentativo sobre essa questão. 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________________________________________ 
LÍNGUA ESPANHOLA                                           11  a  20 
TEXTO 1 - La investigación con animales  
 

 
 
Existe en nuestra sociedad una percepción predominante de la 
necesidad de la experimentación con animales para desarrollar 
vacunas, remedios y tratamientos para las enfermedades 
humanas. Los proponentes preguntan ¿qué pasará con la 
investigación sobre el SIDA, el cáncer y las enfermedades de 
corazón, por ejemplo, si se acaba completamente con la 
investigación animal? ¿Se acabará también el progreso en el 
desarrollo de tratamientos y remedios para estas 
enfermedades? 
Hay un movimiento creciente de profesionales de la salud, 
entre ellos médicos y científicos, y de ciudadanos educados 
que se oponen a la experimentación con animales por razones 
específicamente médicas y científicas. Afirman que la 
investigación con animales está basada en una idea falsa: que 
los resultados obtenidos de animales no humanos se puedean 
aplicar al cuerpo humano. Las reacciones de los animales a los 
drogas, las vacunas y los experimentos no sólo difieren de las 
de los seres humanos, sino que difieren de especie a especie. 
No tener en cuenta esta diferencia profunda ha sido y sique 
siendo muy costoso para la salud humana. 
El ejemplo más infame de los peligros de los experimentos con 
animales es la tragedia de la Talidomida de los años 60 y 70. 
La Talidomida apareció en el mercado al final de los años 50 en 
Alemania, después de ensayos realizados en miles de animales 
para comprobar su seguridad. Fue vendida como un sedante 
para las mujeres embarazados o lactantes con la garantía de 
que no le hacía daño ni a la madre ni al bebé. Pero a pesar de 
las pruebas de seguridad, por lo menos 10,000 niños de 
madres que tomaron la Talidomida nacieron con deformidades 
severas. 
El Clioquinol es otro ejemplo de una droga cuya seguridad fue 
probada en los animales y que resultó tener un impacto muy 
negativo en los seres humanos. La droga, fabricada en los años 
70, fue vendida como un remedio seguro para la diarrea. El 
Clioquinol no solamente no funcionó contra la diarrea, como se 
prometió a los pacientes, sino que de hecho acentuó los sí-
ntomas. A causa de la dispensa del Clioquinol al público, 
30,000 de personas se quedaron ciegos y/o paralíticos y miles 
más murieron. 
 

 <Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1983-80422018264273. 
Acesso em:  19/09/2019> 

___________________________________________________ 
Questão 11 
CONTESTA, SEGÚN EL TEXTO: 
Profesionles de la salud, entre ellos médicos y científicos, se 
oponen a la experimentación con animales porque: 
 

a) Los experimentos no difieren de especie a especie; 

b) Las reacciones de los animales a las drogas, las vacunas y 
los experimentos difieren de las reacciones de los seres 
humanos.   

c) Ellos tienen en consideración de que hay demasiada 
diferenciación entre los seres racionales de los irracionales; 

d) Los experimentos con la Talidomida en animales presentó 
resultado exitoso en los seres humanos;  

e) No hay en la sociedad brasileña una percepción  
predominante de la necesidad de hacerse experimentación 
con animales  para desarrollar vacunas, remedios para la 
cura de enfermedades en humanos. 

____________________________________________ 
Questão 12 
La Talidomida y el Clioquinol son dos tipos de drogas que: 
 
a) Causaron muchos daños en la vida de personas que 

hicieron uso de ellos; 
b) Son de gran valía en los experimentos con vistas a la 

fabricación de remedios para la cura de enfermedades 
humanas; 

c) No fue comprobado ningún daño a quien hace uso de 
remedios oriundos de dichas drogas; 

d) Ambas drogas surgieron en este siglo XXI; 
e) Fue constatada cura de microcefalía con el uso de 

Talidomida y Clioquinol. 
___________________________________________________ 
Questão 13 
Haga la correspondencia correcta: 
 
1. Desarrollar (    ) sustenta 
2. Vacuna (    ) desenrolar 
3. Investigación (    ) desenvolve 
4. Embarazada (    ) vacina 
5. Sostiene (    ) pesquisa 
  (    ) grávida 

 
a) 5, 1, --, 3, 4, 2 
b) 4, --, 1, 4, 3, 2 
c) 5, --, 1, 2, 3, 4 
d) 5, --, 2, 3, 4, 1 
e) 3, --, 2, 4, 5, 1 
___________________________________________________ 
Questão 14 
“Pero a pesar de las pruebas de seguridad […]”. Esta oración 
refleja idea de: 
 
a) Conclusión 
b) Causa 
c) Consecuencia 
d) Oposición 
e) Proporción 
___________________________________________________ 
Questão 15 
Señala la opción que corresponde a la conjugación verbal: 
 
a)  “presentó” (pretérito imperfecto del indicativo) 
b) “tener” (futuro simple) 
c) “Se quedaron” (pluscuamperfecto) 
d) “ha sido “(pretérito indefinido) 
e) “difieren” (presente del indicativo) 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1590/1983-80422018264273
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___________________________________________________ 
Questão 16 
-“El ejemplo más infame de los peligros […]”. El término 
subrayado es: 
 
a) preposición 
b) adverbio 
c) conjunción 
d) adjetivo 
e) adjunto adnominal 
__________________________________________________ 
Questão 17 
-“El Clioquinol no solamente no funcionó contra la diarrea, 
como se prometió a los pacientes, sino que de hecho, acentuó 
los síntomas”. Las expresiones subrayadas dan al período una 
idea de:  
 
a) exclusión 
b) negación 
c) inclusión 
d) proporción 
e) igualdad 
__________________________________________________ 
Questão 18 
 “[…] de hecho acentuó los síntomas”. La expresión señalada 
traducida al portugués es: 

a) conclusivamente 
b) discutivelmente 
c) razoavelmente 
d) raramente. 
e) de fato 
___________________________________________________ 
Questão 19 
“Existe en nuestra sociedad […]”, el vocablo destacado, 
morfológicamente es: 
 
a) adjetivo posesivo 
b) pronombre posesivo 
c) pronombre demostrativo 
d) adjetivo demostrativo 
e) pronombre indefinido 
___________________________________________________ 
Questão 20 
Destaca la opción en que todas palabras son esdrújulas: 
 
a) investigación – corazón – experimentación 
b) garantía – cáncer – hacía 
c) médicas – también – científicas 
d) síntomas – médicos – científicos 
e) acentuó – científicos – médico  

  
______________________________________________________________________________________________________________ 
LÍNGUA INGLESA               11  a  20 
TEXTO I – The Challenge of Identifying Sjogren’s Syndrome 
 

Angelica Divinagracia, a 54-year-old fitness instructor 
in Los Angeles, woke one morning with her tongue literally stuck 
to the roof of her mouth. Though she normally drank lots of 
water, especially after strenuous workouts with clients, she 
thought her chronically dry mouth, was due to dehydration. That 
is, until an even more troublesome symptom — excruciating 
scratchy eye pain unrelieved by drops — prompted an 
immediate visit to her ophthalmologist. “Do you also have dry 
mouth?” the eye doctor asked. Given her response, he 
suspected an autoimmune disease called Sjogren’s syndrome, 
sent her for blood work and, based on the results, told her to 
see a rheumatologist. That doctor had 12 more vials of blood 
analyzed at six different laboratories to confirm the diagnosis of 
Sjogren’s (pronounced SHOW-grins). The disorder is named 
after Dr. Henrik Sjogren, a Swedish ophthalmologist who in 
1933 described 19 women suffering from dry eyes and mouth. 

This chronic and usually progressive syndrome 
attacks secretory tissues throughout the body, primarily, but not 
exclusively, salivary and lacrimal glands of the mouth and eyes, 
the respective sources of saliva and tears. It can occur as a 
primary disorder or secondary to another autoimmune condition 
like rheumatoid arthritis or scleroderma. 

The primary form affects between three and 10 of 
every 10,000 people, and nine women for every one man, 
mostly around the time of menopause. Including people with 
secondary Sjogren’s doubles the prevalence. The cause or 
causes are not known, though genetic, environmental and 
hormonal factors are strong suspects and are likely to work in 
concert. The triggering factor for its expression is often a 
microbial infection. 

Diagnosis can be challenging because the main 
symptoms — dry eyes and mouth, fatigue and limb pain — are 
common complaints associated with any number of health 

problems. Yet, Dr. Lindsey A. Criswell, a rheumatologist at the 
University of California, San Francisco, told me that few doctors 
are aware of a relatively simple test — an in-office biopsy of tiny 
salivary glands from the inner surface of the lip — that can be 
definitive for Sjogren’s. “Patients with Sjogren’s often have 
symptoms for years before being diagnosed,” Dr. Criswell said. 
Ms. Divinagracia, for example, had dry mouth for about three 
years and dry eyes for two years and had attributed her 
occasional limb pain and fatigue to her demanding workouts. 
“My eyes were sensitive to everything — bright light, wind, cold 
air, hot air,” she said. “I found myself wearing sunglasses in the 
house. I would wake up in the morning with my lids stuck to my 
eyeballs and feeling like there was glass in my eyes.” 

Dr. Criswell said Ms. Divinagracia was fortunate to 
have a tuned-in ophthalmologist. “Sadly,” she said, “most 
doctors are narrowly focused on a particular organ. They don’t 
think outside their specialty, and patients may not mention other 
symptoms unless they’re asked. The manifestations of 
Sjogren’s are numerous and doctors generally are not familiar 
with them, which results in huge delays in diagnosis.” 

A report Dr. Criswell published last year with Dr. 
Xavier Mariette in The New England Journal of Medicine listed 
possible manifestation of Sjogren’s in lymph nodes, lungs, 
kidneys, muscles, nervous system, skin and brain, as well as 
various glands and joints. Some patients experience 
constitutional symptoms like fever, involuntary weight loss or 
night sweats. 

Since dental health requires saliva, Ms. Divinagracia 
was wisely advised by the rheumatologist to see her dentist, 
who told her to always brush after eating, floss twice a day, 
suck on sugar-free lozenges and drink water all day to reduce 
the risk of rampant dental decay and tooth loss. 

For someone as active as she has been for decades, 
the bouts of fatigue that usually accompany Sjogren’s are 
especially hard to take. “I could sleep for eight hours and wake 
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up feeling like I hadn’t slept at all,” she said. “Or sometimes the 
fatigue will hit in the afternoon when I’m supposed to be starting 
supper for the family.” 

As life-disrupting as the syndrome can be, its worst 
possible consequence is the occurrence of B-cell lymphoma, a 
cancer of the immune system that afflicts 5 percent to10 percent 
of those with primary Sjogren’s, a risk 15 to 20 times higher than 
in the general population. Blood tests every year or two to check 
for lymphoma are recommended, especially for patients with 
severe disease, and swollen lymph nodes should be assessed 
without delay. 

Ideally, patients are best managed by a medical team. 
Dr. R. Hal Scofield, a Sjogren’s specialist at Oklahoma Medical 
Research Foundation, where patients are seen by a 
rheumatologist, dentist and eye doctor, runs one of the few 
multidisciplinary clinics in the country. 

Ms. Divinagracia, who knows coordinated treatment 
can help to minimize symptoms and slow progression, said 
she’d have to travel from Los Angeles to San Francisco to get to 
a Sjogren’s clinic. However, she has taken a proactive approach 
to learn about the disease, reduce expenses and limit 
distressing side effects of treatment. She also joined a Sjogren’s 
support group through the Sjogren’s Syndrome Foundation. 

“My list of medications is a mile long, and most have 
to be taken several times a day,” she said. One of the drugs 
prescribed, Restasis, is so expensive she got a prescription for 
a generic form available in Canada but not in the United States. 

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

___________________________________________________ 
Questão 11 
Choose the correct grammatical class that the fragment “higher” 
fits best: 
“...15 to 20 times higher than in the general population”. 
 
a) Superlative    
b) Pronoun 
c) Verb 
d) Linking Words 
e) Comparative 
___________________________________________________ 
Questão 12 
Read the options in the sentences below and choose the main 
goal of the text:  
 
a) To clarify how it is hard to have a precise diagnosis of the 

sindrome since its symptoms can be related to many other 
things. 

b) To emphasize that people should start a dental treatment 
right a way all will have tooth loss. 

c) To let people know that they will only be healed of the 
sindrome if they visit a rheumatologist, ophthalmologist 
and odonthologist all together. 

d) To relate fatigue and weight loss to the symptomes of the 
sindrome and let patients aware of it. 

e) To ensure that any one that has dry mouth and eye needs 
urgent care immediately.  

___________________________________________________ 
Questão 13 
Is this statement true or false according to the Text? 
 
Mark T (true) or F (false) 
(     ) Patient are better assisted if a team of doctors are 

managing the treatment. 

(     ) Sometimes the treatment can be so expensive in the  
United States that patients get a prescription referring 
them to Canada. 

(     ) The only way knowing about the disease is when you 
wake up with your tongue stuck to the roof of your 
mouth. 

The correct sequence from top to bottom is: 
 
a) T – F – F 
b) F – T – T 
c) T – T – F 
d) F – F – T 
e) T – T – T 
_______________________________________________ 
Questão 14 
According to the text, it can be understood that “approach” (in 
paragraph 11) brings an idea of:  
 
a) appropriate    
b) recession   
c) exit   
d) path 
e) egress 
___________________________________________________ 
Questão 15 
Choose the correct options in order to complete the text below, 
while keeping the same meaning from the original text. 
  
“Blood tests every year or two to check for lymphoma are 
recommended, especially for patients with severe disease. 
 
“Blood ________ every year or two to ________ for lymphoma 
are _________, especially for patients with _________ disease. 
  
a) exam – certify – discouraged – mild. 
b) ezam – clarify – asked – calm. 
c) dpapers – overlook – discredited – willing. 
d) results – pass by – unnecessary – compromising. 
e) analysis – control – suggested – harsh. 
 
___________________________________________________ 
TEXTO II – New Data on Autism Spectrum Disorder in 4-
Year-Old Children. 
 

CDC scientists published a report on the prevalence 
and characteristics of autism spectrum disorder (ASD) 
among 4-year-old children. This report is based on 
information from the Early Autism and Developmental 
Disabilities Monitoring (ADDM) Network. Early ADDM is a 
subset of the broader ADDM Network, which has been doing 
ASD surveillance among 8-year-old children since 2000. 

In this report, published in the Morbidity and Mortality 
Weekly Report (MMWR) Surveillance Summaries, scientists 
analyzed information from the health and/or education records 
of preschool-aged children. Identifying children with ASD early 
helps families get access to services in their communities. This 
report provides valuable information on progress made toward 
early identification of children with ASD, and informs providers, 
particularly public schools, of upcoming service needs. The data 
in this report demonstrate a continued need to identify children 
with ASD sooner and refer them to early intervention. 

Seven sites from across the United States were 
included in this report. These sites participated in Early ADDM 
for at least one year during surveillance years 2010, 2012, and 

http://www.medicalnewstoday.com/
https://www.nytimes.com/
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2014. However, trends in the prevalence and characteristics of 
ASD could only be analyzed across three sites: Arizona, 
Missouri, and New Jersey. This is because not all seven sites 
participated and had consistent data sources for all three 
surveillance years. 
 

  (Adapted from: www.cdc.gov) 

___________________________________________________ 
Questão 16 
The word “toward” in the Second paragraph, can be replaced 
by: 
a) away from 
b) in order to 
c) further into 
d) in oppose to 
e) as a way as 
________________________________________________ 
Questão 17 
What is the proper Tense of the fragment “has been doing” 
obtained from the first paragraph of the text. 
  
a) Present Perfect Continuous Tense. 
b) Future Perfect Continuous tense. 
c) Past Perfect tense. 
d) Simple Past tense. 
e) Future Perfect tense. 
___________________________________________________ 
Questão 18 
According to the fragment from the text, “refer them to” can be 
understood as: 
  
a) To take the case to someone that has reference.  
b) Talk about these children in research groups in order to 

have a deeper understanding. 

c) To indicate children to specialized professional as soon as 
they are identified with ASD.  

d) The process of enrolling these children in special programs 
and curriculum.  

e) The reference of an individual behavior and educational 
program.  

___________________________________________________ 
Questão 19 
Choose the proper question tag for the following sentence 
adapted from the text: 

“This report is based on information from the Early Autism and 
Developmental Disabilities Monitoring, __________”. 

a) don’t they?  
b) aren’t they? 
c) doesn’t it? 
d) can’t they 
e) isn’t it? 
_________________________________________________ 
Questão 20 
What is the main goal of the text? 
  
a) To inform that Arizona, Missouri, and New Jersey are the 

places that has the most ASD diagnosis of the country.  
b) A data on Autism Spectrum Disorder in order to identify in 

early phase em refer the child to specific service.  
c) A survey that helps children identify if they have ASD and 

help them go through that.  
d) A survey that refers to parents as the main cause of ASD 

among students.  
e) A Report that explains that only at the age of four, it is 

possible to identify ASD in a child. 
 

 
BIOLOGIA                             21  a  30
___________________________________________________ 
Questão 21 
O nível de organização celular está apenas a um pequeno 
passo do nível atômico. Sendo assim, as propriedades 
celulares e de seus componentes derivam de forma direta das 
atividades das moléculas que as compõem. Essas moléculas 
formam as substâncias orgânicas e inorgânicas das células. 
Analisando os componentes inorgânicos da célula, marque (V) 
para verdadeiro ou (F) para falso, nas preposições abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
 

(     ) O Sódio participa no processo de transmissão 
nervosa e na regulação hídrica; 

(     ) O selênio age em intima associação com a vitamina 
E; 

(     ) A deficiência de cobalaminas (Vit B12), ocasiona 
distúrbios no sistema nervoso além de favorecer a 
mal formação de hemácias;  
 

(     ) O cromo age na manutenção de ossos e dentes, 
atua no metabolismo energético e no metabolismo da 
glicose 

 
Está correta a letra: 
 
a) V, V, F, V. 
b) F, V, F, V. 
c) V, F, F, F. 

d) V, V, V, F. 
e) F, F, V, V. 
___________________________________________________ 
Questão 22 
Na esquistossomose o homem adquire a infecção quando a 
cercaria penetra em sua pele. Na fase inicial da doença, o 
homem pode apresentar dermatite cercariana, provocada pela 
penetração das cercarias, diarréia mucosa ou muco- 
sanguinolenta, febre elevada, anorexia, náusea, vômito, 
hepatoesplenogalia dolorosa, manifestações pulmonares e 
astenia. Baseado no contexto, diante das relações ecológicas é 
possível afirmar que a esquistossomose representa: 
 
a) Inquilinismo. 
b) Parasitismo. 
c) Mutualismo. 
d) Comensalismo. 
e) Predação.  
___________________________________________________ 
Questão 23 
Segundo Abraham Kierzenbaum, o Tecido Conjuntivo é 
responsável pelo arcabouço de suporte e pela conexão de 
todos os outros tecidos do corpo. Cada célula tem uma função 
específica, mas todas desempenham uma atividade 
comunitária, trabalhando de forma integrada com as outras 
células do corpo humano, de modo que juntas, garantem 
inúmeras atividades responsáveis pela integridade da vida. 
Sobre as células do tecido conjuntivo propriamente dito e suas 

http://www.cdc.gov/
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características, examine a veracidade das proposições, em 
seguida marque a alternativa correta. 
 
I. Os fibroblastos é um componente permanente do tecido 

conjuntivo, responsável por produzir fibras colágenas e 
elásticas, bem como, produzir substância fundamental.   

II. Os mastócitos originam-se da medula óssea. É fonte dos 
mediadores vasoativos contidos nos grânulos 
citoplasmáticos, os quais contêm heparina e histamina. 
Tem papel importante nas reações alérgicas. 

III. Os macrófagos têm propriedades fagocíticas e nos 
processos de cicatrização. Pode haver transformação de 
macrófagos em fibroblastos. 

 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Estão corretas I, II e III. 
d) Estão incorretas I, II e III. 
e) Apenas I e II estão corretas. 
 
___________________________________________________ 
Questão 24 
O corpo humano é formado por centenas de músculos que tem 
a capacidade de transformar energia química, em energia 
mecânica. Ajudam nos movimentos, na estabilidade e no 
preenchimento do corpo. Também são capazes de se contrair e 
de relaxar, gerando movimentos que nos permitem escrever, 
andar, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, 
promover a circulação sanguínea no organismo, respirar. 
Baseado no exposto, verifica-se que os músculos são 
responsáveis por inúmeras funções. Considere as afirmações a 
seguir sobre o tecido muscular: 
 

I. A execução de exercícios físicos promove um aumento 
no volume das células musculares (miócitos) da 
musculatura esquelética, por meio da produção de 
novas miofibrilas. 

II. As miofibrilas relacionadas as células da musculatura 
esquelética e cardíaca, se organizam em unidades 
chamadas de sarcômero. 

III. Para ocorrer a contração muscular se faz necessário a 
presença conjunta dos íons cálcio e da energia 
liberada pelo ATP, possibilitando que ocorra na fibra 
muscular, um deslizamento de actina sobre os 
filamentos de miosina. 

IV. Na fadiga muscular, parte do ácido lático produzido no 
processo de fermentação lática passa para a corrente 
sanguínea e é convertido em aminoácidos pelo fígado. 

 
Quais das alternativas, é a correta? 
 
a) Apenas II e IV.   
b) Apenas I, III e IV. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas I e III. 
___________________________________________________ 
Questão 25 
P.R., gênero masculino, ingeriu na refeição do almoço 
cogumelos selvagens. Poucas horas depois P.R, apresentou 
náuseas, vômitos, diarreia, sudorese e aumento da salivação. 
Analise as proposições a seguir sobre o sistema nervoso 
parassimpático e marque a alternativa correta. 
 

I. O neurotransmissor liberado no sistema nervoso 
parassimpático, é a acetilcolina.     

II. A atividade parassimpática está diretamente 
relacionada ao preparo do corpo para as ações, quer 
seja ela de defesa, quer seja, de ataque.      

III. A atividade parassimpática ativa o sistema digestório, 
dilata as pupilas, e reduz os batimentos cardíacos. 

Está correta: 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas II. 
e) Apenas III. 
___________________________________________________ 
Questão 26 
Dr G.T, ao examinar o paciente J.L, constatou que os gânglios 
linfáticos se apresentavam edemaciados e doloridos, 
caracterizando um processo infeccioso. Foi diagnosticado com 
virose.  O Dr G.T aconselha o paciente sobre a importância do 
Sistema Imunitário. No Sistema Imunitário, as primeiras células 
a entrar em ação num processo infeccioso, são: 
 
a) Condrócitos e Linfócitos B. 
b) Plasmócitos e Macrófagos. 
c) Apenas os Linfócitos T. 
d) Neutrófilos e Macrófagos 
e) Células T e Neutrófilos. 
___________________________________________________ 
Questão 27 
S. B. V., sexo masculino, 47 anos, branco, natural e procedente 
de Campina Grande, Paraíba, solteiro, garçom. Paciente 
portador do vírus da imunodificiência adquirida (HIV), 
diagnosticado há 4 anos, refere surgimento de lesões 
papulares palmo-plantares acastanhadas, descamativas, não 
pruriginosas e indolores há 2 meses, acompanhadas por febre 
diária aferida em 39° C, com piora e sudorese noturna, procura 
Hospital e é diagnosticado com sífilis, cujo agente etiológico é o 
Treponema pallidum. Baseado na história clínica, identifique o 
agente causador da Sífilis. 
 
a) Protozoário. 
b) Vírus. 
c) Fungo. 
d) Levedura. 
e) Bactéria. 
___________________________________________________ 
Questão 28 
Nosso organismo recebe do sangue as substâncias nutritivas, 
e, abandonam ao sangue os compostos tóxicos resultantes do 
complexo fenômeno da nutrição. Esses produtos tóxicos na sua 
grande maioria são eliminados pela ação do trato urinário, e a 
outra pequena parte, são eliminadas através das glândulas 
sudoríparas, por meio do suor. Assinale a alternativa que 
associa corretamente as estruturas do sistema urinário 
representadas em algarismos romanos com suas funções 
representadas por letras. 
 

I. Nefron. A. Bolsa de parede muscular localizada 
na cavidade pélvica, atrás da sínfise 
pubiana. 

II. Uretra. B. Produz a urina através da filtração e 
da reabsorção. 

III. Ureter. C. Conduz a urina produzida até a 
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papila renal, daí para os cálices 
menores, maiores e pelve renal. 
 

IV. Bexiga. D. Conduz a urina para o meio externo. 
 

V. Ducto coletor.  E. Transportam a urina dos rins para a 
bexiga. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) I-C; II-B; III- D; IV-A; V-E. 
b) I-E; II-D; II-A; IV-B; V- C. 
c) I-B; II-D; III-E; IV-A; V-C. 
d) I-B; II- C; III-D; IV- A; V-E. 
e) I-C; II-D; III-E; IV-A; V-B. 
___________________________________________________ 
Questão 29 
O sistema cardiovascular é responsável por garantir 
o transporte de sangue pelo corpo, permitindo, dessa forma, 
que nossas células recebam nutrientes e oxigênio. Analise as 
frases e complete as lacunas com os termos apropriados 
listados abaixo 
A_____________ sai do ventrículo direito transportando 
sangue __________(que vai ao pulmão realizar hematose). O 
_______esquerdo recebe sangue rico em ______________, 
proveniente dos _________, enquanto o __________________ 
recebe sangue rico em ______________, proveniente do 
____________,  
 
a) Artéria aorta, arterial. Átrio, oxigênio, pulmões, átrio 

esquerdo, gás carbônico, resto do corpo. 
b) Artéria pulmonar, venoso. Átrio, oxigênio, pulmões, átrio 

direito, gás carbônico, resto do corpo. 
c) Artéria pulmonar, arterial. Átrio, oxigênio, resto do corpo, 

átrio esquerdo, gás carbônico, pulmões. 
d) Artéria pulmonar, venoso. Átrio, oxigênio, pulmões, átrio 

direito, oxigênio, resto do corpo. 

e) Artéria aorta, venoso. Átrio, oxigênio, pulmões, átrio direito, 
gás carbônico, pulmões. 

________________________________________________ 
Questão 30 
B.A.G., tem 19 anos de idade, é parda, natural de Patos – 
Paraíba, deu entrada no Hospital Universitário Lauro Wanderley 
em setembro de 2019. Paciente tem história de equimoses e 
hematomas progressivos por todo corpo há 10 dias, os exames 
laboratoriais mostraram hemácias de 2.370.000/ mm3, 
hemoglobina de 7,4 g/dL, hematócrito de 22,4%, plaquetas de 
340.000/mm3, proteína C reativa de 23,3 mg/dL.  A dosagem de 
fator VIII foi de 4,3% (valor de referência 50 a 150%) 
demonstrando deficiência no fator VIII da coagulação, a 
paciente foi diagnosticada com hemofilia. Baseado na história 
clínica, caracterize a herança genética que determina a 
hemofilia. 
 
I. O alelo do gene H, codifica fator VIII funcional e atua 

como dominante, condicionando fenótipo não hemofílico.  
II. Homens com genótipo XhY e mulheres de genótipo XhXh, 

são em geral, normais quanto a hemofilia. 
III. O alelo mutante H, dominante, condiciona ausência do 

fator VIII, sendo responsável pela hemofilia. 
IV. O alelo mutante h, recessivo, condiciona ausência do 

fator VIII, sendo responsável pela hemofilia. 
V. Homens com genótipo XHY e mulheres de genótipo XHXH, 

são normais quanto a essa característica. 
 

Está(ão) correta(s) as afirmativas: 
 
a) I e III 
b) II e V 
c) I, IV e V 
d) I, III e V 
e) Apenas a I 

______________________________________________________________________________________________________________ 
FÍSICA                              31  a  40 
_____________________________________________________ 
Questão 31 
Uma substância em estado líquido ocupa um volume de 10-4 m3 
com suas 300 gramas de massa. Determine a densidade desta 
substância. 
 
a) 3 g/cm3  
b) 10 g/cm3 
c) 250 g/cm3 
d) 15 g/cm3 
e) 0,33 g/cm3  
___________________________________________________ 
Questão 32 
Dois corpos celestes, um planeta e a sua Lua, têm 
respectivamente massa 6 x 1044 Kg e 7 x 1022 Kg, sendo o 
quadrado da distância entre eles 3,84 x 1022 metros. Qual a 
Força de atração gravitacional apresentada entre eles?  
Dado: Constante gravitacional = 6,67 x 10-11 Nm2 / Kg2. 
 
a) 1,5 x 1028 Newtons 
b) 2,0 x 1030 Newtons 
c) 7,3 x 1034 Newtons 
d) 100 Newtons 
e) 1 x 1032 Newtons 
 

___________________________________________________ 
Questão 33 
Imerso em um líquido de densidade 800Kg/m3, um corpo de 
volume 150 cm3 sofrerá qual empuxo desse líquido? Dado: 
aceleração da gravidade = 10 m/s2. 
 
a) 10 Newtons 
b) 1,2 Newtons 
c) 120 Newtons 
d) 140 Newtons 
e) 6 Newtons 
___________________________________________________ 
Questão 34 
Um automóvel aproxima-se de uma cidade situada a 100 km do 
local de sua partida, deslocando-se a uma velocidade de 120 
km/h. Qual a distância entre o móvel e a cidade após 48 
minutos? 
 
a) 10 Km 
b) 5 Km 
c) 25 Km 
d) 4 Km 
e) 6 Km 
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______________________________________________ 
Questão 35 
Uma mola sofre uma deformação de 40 centímetros, sabendo-
se que sua constante elástica é de 15 N/m, qual a Energia 
potencial acumulada por ela? 
 
a) 15 Kgm2s-2 
b) 1,5 Kgm2s-2  
c) 12 Kgm2s-2 
d) 1,6 Kgm2s-2 
e) 1,2 Kgm2s-2 
___________________________________________________ 
Questão 36 
Corpo ao sofrer atrito perde 1,2 x 104 elétrons e se torna 
carregado eletricamente. Determine o valor da carga adquirida 
pelo corpo. Dado: Carga elementar = +/- 1,6 x 10-19 Coulomb 
 
a) + 1,92 x 10-15 C 
b) - 1,92 x 10-15 C 
c) + 2,40 x 10-23 C            
d) - 1,92 x 10-23 C 
e) + 2,40 x 10-15 C 
__________________________________________________ 
Questão 37 
Um submarino ao mergulhar 250 metros de profundidade em 
um mar gelado (40 C) acaba submetido a determinada pressão 
hidrostática. Qual o valor da pressão real a que está submetido 
esse submarino, sabendo que a densidade da água do mar a 
40C é 1000 Kg/m3? Dado: Aceleração da gravidade = 10 m/s2 e 
Pressão atmosférica de 1,01 x 105 Pa. 
 
a) 3,801 x 106 Pa 
b) 4,604 x 105 Pa  
c) 2,601 x 106 Pa 
d) 3,210 x 106 Pa 
e) 1,322 x 105 Pa 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Questão 38 
Considerando 3 ondas eletromagnéticas A, B e C propagando-
se no vácuo com frequências de 1014 Hz para a onda A; 1016 
Hz para a onda B e 1018 Hz para a onda C. Qual das 3 ondas 
apresenta respectivamente menor comprimento de onda e 
menor energia? 
 
a) C e A 
b) C e B 
c) A e C 
d) A e A 
e) C e C 
___________________________________________________ 
Questão 39 
Um equipamento para oxigenioterapia recebe em determinado 
tempo 30 mols desse gás sob pressão de 3,813 ATM, com uma 
temperatura de 310 K. Qual o volume ocupado pelo gás no 
equipamento?  
Dado: Constante dos gases = 0,082 ATM. L/Mol. K 
 
a) 100 litros 
b) 50 litros 
c) 200 litros 
d) 20 litros 
e) 10 litros 
___________________________________________________ 
Questão 40 
Um estudante de medicina praticante de Crossfit, na academia 
que frequenta no bairro do Bessa, é capaz de erguer um alteres 
de massa total 85 quilogramas, que inicialmente estava 
apoiado no chão em equilíbrio estático, até 2,2 metros de altura 
em 5 segundos. Qual a potência média gasta pelo futuro 
médico “crossfiteiro” para erguer o alteres? Dado: aceleração 
da gravidade = 10 m/s2. 
 
a) 108 Watts 
b) 60 Watts 
c) 50 Watts 
d) 90 Watts 
e) 374 Watts 

______________________________________________________________________________________________________________ 
QUÍMICA                             41 a 50
___________________________________________________ 
Questão 41 
A oxigenoterapia e o uso do concentrador de oxigênio exige 
uma recomendação médica, já que o oxigênio é usado com 
função terapêutica, como um medicamento, e por isso é 
necessário ser dosado e prescrito adequadamente. Quando 
usado em quantidade insuficiente pode não ter o efeito 
necessário para o tratamento e, em excesso, pode causar 
complicações na saúde. O uso de 100% de oxigênio no ar 
respirado é tóxico aos pulmões e a todo o organismo. A 
concentração de O2 em excesso pode causar danos ao 
pulmão, fazendo com que suas estruturas murchem, 
dificultando a troca gasosa pelo sangue até a perda da função 
do órgão. Isso ocorre devido à falta do nitrogênio, que mantém 
as estruturas pulmonares infladas, para que a troca gasosa 
ocorra perfeitamente. Em condições normais, o ar respirado é 
composto por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de 
outros gases. Sem a presença do nitrogênio há um esforço 
maior para efetuar a oxigenação no sangue, comprometendo o 
funcionamento de todo o organismo. Um pneumologista 
diagnosticou que a morte de um paciente se deu devido a uma 

mistura gasosa formada por 14,0 g de N2(g) e 8,0 g de O2(g) que 
ocupava um balão com capacidade igual a 30 L, na 
temperatura de 27 ºC. Dadas as massas molares (g/mol) (N2= 
28 e O2= 32) e o valor da constante R = 0,082 atm . L . mol-1 . 
K-1, determine a pressão em atm de cada gás e a pressão total 
que estava no balão respectivamente (Pressão do N2(g); 
Pressão do O2(g); Pressão total) 
Para conhecimento básico do estudo, pode-se concluir que: 
 
a) 0,82; 0,82; 1,64 
b) 0,41; 0,205; 0,615 
c) 0,0369; 0,01845; 0,05535 
d) 0,41; 0,405; 0,815 
e) 0,0738; 0,0738; 0,1476 
___________________________________________________ 
Questão 42 
A Tabela Periódica mais completa foi elaborada pelo químico 
russo Dmitri Mendeleiev (1834-1907), no ano de 1869. A 
Tabela Periódica como a conhecemos atualmente foi 
organizada por Henry Moseley, em 1913. Em dezembro de 
2017 a Organização das Nações Unidas declarou o ano de 
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2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica, em 
reconhecimento da importância da crescente constatação 
global de como a química promove o desenvolvimento 
sustentável, e fornece soluções para os desafios globais nos 
campos da energia, educação, agricultura e saúde. Dada sua 
importância perguntasse, o grupo da Tabela Periódica que se 
caracteriza por apresentar predominância de elementos 
artificiais é o dos: 
 
a) metais de transição 
b) gases nobres 
c) actinídios 
d) metais alcalinoterrosos 
e) lantanídios 
___________________________________________________ 
Questão 43 
“O nosso organismo, depende de diversos elementos que 
ingerimos, os nutrientes. Dentre estes nutrientes, podemos 
observar os sais minerais, que são de extrema importância 
para a nossa saúde. Os minerais, segundo o especialista em 
nutrição e dietética, Romero Alves Teixeira fazem parte de dois 
dos três grupos de alimentos que necessitamos ingerir, o grupo 
dos alimentos construtores e o grupo dos alimentos 
energéticos. O cálcio, fósforo, iodo, zinco, cobre, sódio, 
potássio, magnésio entre outros são os minerais mais 
importantes e conhecidos. O ferro é um nutriente essencial 
para a vida e atua principalmente na síntese (fabricação) das 
células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para 
todas as células do corpo.” 
São dadas as seguintes informações sobre o elemento ferro. 
 
I. O ferro tem 4 isótopos estáveis naturais: 54Fe, 56Fe, 57Fe e 
58Fe 
II. O ferro pode ocorrer nos compostos na forma de cátions Fe2+ 
ou Fe3+. 
III. O ferro pode apresentar formas alotrópicas diferentes, tais 

como o Fe e o Fe 
 
Considerando os princípios químicos e as informações 
apresentadas, é correto afirmar que apenas: 
 
a) os diferentes isótopos do ferro podem ser encontrados 

tanto no Fe como no Fe 
b) os cátions Fe2+ ou Fe3+ são originados de átomos de ferro 

com diferentes números atômicos. 

c) o Fe  origina os cátions Fe2+, e o Fe origina os cátions 
Fe3+. 

d) apenas o isótopo 56Fe é capaz de formar cátion Fe2+. 

e) o Fe é formado pelos isótopos 54Fe e 56Fe, enquanto o Fe 
é formado pelos isótopos 57Fe e 58Fe. 

___________________________________________________ 
Questão 44 
Ter um poço artesiano no próprio terreno e poder aproveitar a 
água de um lençol freático parece ser uma solução incrível. 
Porém infelizmente a água quase sempre é imprópria para 
consumo, precisando passar por um processo de tratamento. A 
primeira medida a ser tomada é buscar uma análise físico-
química completa da água, que vai medir os parâmetros e 
fornecer um diagnóstico. Sob temperatura de 25°C uma 
amostra de água de poço apresentou pOH = 8,21. Assinale a 
alternativa que corresponde à razão da concentração dos íons 
[H+] (em mol/L) entre a água mineral e a água de poço. 
 
 

Características da Água Mineral 

pH a 25 °C 6,79 

Condutividade elétrica a 25°C 296 S/cm 

Resíduo de evaporação a 
180 °C, calculado 

245,24 mg/L 

Radioatividade na fonte a 20 
°C e 760 mmHg 

0,97 maches 

 
a) 10 
b) 1,17 
c) 0,1 
d) 101,42 
e) 100 
_________________________________________________ 
Questão 45 
Os haletos orgânicos são aqueles compostos que derivam de 
hidrocarbonetos, pela substituição de um ou mais hidrogênios 
na molécula por átomos de halogênios. Esse grupo de 
compostos, principalmente os organoclorados, é muito 
comentado hoje em dia em razão dos problemas ambientais 
causados por seu uso indiscriminado, na maioria das vezes em 
inseticidas, como é o caso do DDT (Dicloro-Difenil-
Tricloroetano). Ele começou a ser utilizado na Segunda Guerra 
Mundial para eliminar insetos e combater as doenças, além de 
controlar pestes agrícolas. No entanto, antes disso, durante a 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), os haletos orgânicos 
começaram a ser utilizados para outro fim mais destrutivo: em 
armas químicas. Considere a transformação de um haleto 
orgânico em meio básico formando um álcool, conforme dados 
mostrados na tabela a seguir: 
 
 

Experimentos 
Concentração inicial 

(mol/L) 

Velocidade inicial 
de formação do 

álcool 

 Haleto OH-  / mol/L s 

1 0,1 0,1 0,001 

2 0,2 0,1 0,002 

3 0,3 0,1 0,003 

4 0,1 0,2 0,004 

5 0,1 0,3 0,005 

 
Através dos dados apresentados acima é permissivo inferir que 
a velocidade da reação: 

I. Depende da concentração de Base; 
II. Depende apenas da concentração do haleto; 
III. Depende da concentração de ambos os reagentes; 
IV. Independe da concentração dos reagentes. 

 
Estão corretas as seguintes afirmativas? 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 
c) Apenas II e III 
d) Apenas II e IV 
e) Apenas III e IV 
__________________________________________________ 
Questão 46 
Uma dermatologista foi procurada por uma paciente para tratar 
de manchas na pele devido ao uso de drogas durante a 
juventude. A dermatologista usou da técnica do peeling químico 
um tratamento estético onde são aplicados sais de ácidos 
sobre a pele, que ajudam a retirar as camadas danificadas por 
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meio da descamação e a promover o crescimento de uma 
camada lisa, mais elástica, suave e fresca, por meio da 
renovação celular. Durante o processo foi usado um sal de 
ácido carboxílico: CH3(CH2)16COO-Na+ 
Na pele, os ânions do sabão hidrolisam a água da pele, desse 
modo, forma o ácido carboxílico correspondente. Para o 
estearato de sódio usado, foi estabelecido o seguinte equilíbrio: 
CH3(CH2)16COO- + H2O    CH3(CH2)16COOH + OH- 
Ao se formar o ácido esteárico com pouca solubilidade em 
água, a técnica se torna pouco eficiente na remoção da pele 
morta e manchada, para controlar a eficiência da técnica faz-se 
necessário que a dermatologista controle o pH da solução. 
Com base nessa informação, é correto concluir que o sabão 
atua de maneira 
 
a) eficiente em qualquer faixa de pH 
b) mais eficiente em pH ácido 
c) mais eficiente em pH neutro para ácido 
d) mais eficiente em pH neutro 
e) mais eficiente em pH básico 
___________________________________________________ 
Questão 47 
A seguinte reação não-balanceada e incompleta ocorre em 
meio ácido: 

(Cr2O7)-2 + (C2O4)-2 → Cr3+ + CO2 
A soma dos coeficientes estequiométricos da reação completa 
e balanceada é igual: 
 
a) 55 
b) 33 
c) 11 
d) 44 
e) 22 
__________________________________________________ 
Questão 48 
O serviço de Funilaria é uma técnica que aplicada em peças ou 
na lataria do veículo que sofreram algum dano, corrigem sua 
avaria. A reação do estanho com o ferro é muito usado. O 
estanho liga-se prontamente com o ferro, para técnica de 
revestimento e acabamento da lataria para evitar a corrosão, a 
corrosão metálica é a transformação de um material metálico 
ou liga metálica pela sua interação química ou eletroquímica 
num determinado meio de exposição, resultando na formação 
de produtos de corrosão e na liberação de energia.12 A 
corrosão química ocorre em altas temperaturas, na ausência de 
água. O processo de corrosão eletroquímica é mais frequente 
na natureza, envolvendo necessariamente a presença de água 
e a transferência de elétrons. 
 
Assinale o valor da constante de equilíbrio, nas condições-
padrão, da reação química descrita pela seguinte equação: 
 

Sn2+(aq) + 2F3+(aq)  Sn4+(aq) + 2Fe2+(aq) 

 
Dados eventualmente necessários: Potenciais de eletrodo em 
relação ao eletrodo padrão de hidrogênio nas condições-
padrão: 
 
E°Fe2+/Fe = -0,44V E°Fe3+/Fe2+ = 0,76V 
E°Fe3+/Fe = -0,04V E°Sn4+/Sn2+ = 0,15V 
 
a) 1018 
b) 1015 
c) 1012 

d) 109 
e) 1021 
___________________________________________________ 
Questão 49 
Os óleos essenciais como os de Cymbopogon martinii 
(palmarosa), Ocimum basilicum (manjericão) e Thymus vulgaris 
(tomilho) apresentam atividade frente a espécies bacterianas e 
fúngicas, incluindo a C. albicans. A ação antibacteriana e 
antifúngica de espécies como Cynnamomum zeylanicum 
(canela), Eucaliptus citriodora (eucalipto) e Eugenia uniflora 
(pitanga) também foram relatadas por outros pesquisadores. 
Os óleos essenciais dessas espécies possuem o seguinte 
composto: 
 

 
 
Esse éster é produzido por meio da reação de esterificação dos 
seguintes reagentes 
 
a) ácido benzoico e etanol 
b) ácido fenilacético e metanol 
c) ácido acético e álcool benzílico 
d) ácido propanoico e hexanol 
e) ácido propiônico e ciclohexanol 
_______________________________________________ 
Questão 50 
O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a 
redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares do 
paciente hipertenso. São utilizadas tanto medidas não 
medicamentosas isoladas como associadas a fármacos anti-
hipertensivos. Os medicamentosos anti-hipertensivos devem 
promover a redução dos níveis pressóricos e também dos 
eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Um cardiologista 
prescreveu metoprolol, Ácido alfa-linolênico e hidralazina. 
Também prescreveu uma dieta equilibrada hipocalórica. Sobre 
as estruturas que o cardiologista prescreveu é correto afirmar 
que: 
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I. O metoprolol é uma estrutura orgânica de cadeia 
cíclica; 

II. A hidralazina é uma estrutura orgânica de cadeia 
homogênea; 

III. O ácido alfa-linolênico é uma estrutura orgânica de 
cadeia heterogêna; 

IV. O metoprolol é uma estrutura orgânica que possui 4 
heteroátomos; 

V. A hidralazina é uma estrutura orgânica que possui 
anéis aromático condensado; 

 
a) Os itens: I, II e IV são verdadeiros 
b) Os itens: I e III são verdadeiros 
c) Os itens: IV e V são verdadeiros 
d) Os itens: II, III e V são verdadeiros 
e) Os itens: II e V são verdadeiros 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 


