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MEDICINA 
 
Respostas corretas: 
 
PORTUGUÊS 
 

1 
os novos recursos tecnológicos disponíveis vêm melhorando o desempenho médico e ajudando a participação ativa dos 
pacientes na monitoração da saúde. 

2 à implementação da tecnologia digital na área da saúde. 

3 I e III. 

4 trazer provas concretas que imprimam confiabilidade ao texto. 

5 causa. 

6 cujo 

7 
Nas estruturas “para Bangladesh” e “para coordenar um programa de prevenção”, o conectivo em destaque tem o 
mesmo valor semântico. 

8 Seria conveniente que o seu médico desse _______ você a devida atenção. (à) 

9 VFVVF 

10 I, II e III. 

 
ESPANHOL 
 

11 I y II 

12 Una demostración de los cambios en las relaciones familiares. 

13 informar al lector la situación de los muchos cambios en cada generación en las relaciones familiares. 

14 embora 

15 modo imperativo afirmativo con valor de orden. 

16 F V F V 

17 pronombre demostrativo neutro 

18 conclusión 

19 un problema psicológico de anorexia en chicos que pueden esconder depresión. 

20 tienen una fuerte presión psicológica sobre la imagen ideal del cuerpo. 

 

GABARITO 



INGLÊS 
 

11 Neurons transmit signals to each other in a slow and inefficient way. 

12 discharge; leave. 

13 Neurotransmitters: How Brain Cells Use Chemicals to Communicate. 

14 are in charge of neurotransmitter storage and releasing into the synapse gap. 

15 Continuing 

16 confident. 

17 are working on a digital register for all living species of Amazon forest. 

18 a book. 

19 don´t they? 

20 ambitious (line 2) – adjective. 

 
BIOLOGIA 
 

21 Inibição da transcriptase reversa, impedindo o HIV de realizar a sua transcrição de RNA para DNA. 

22 I, III e V 

23 A replicação descontínua requer múltiplos primers de RNA. 

24 Autossômica dominante. 

25 Eutroficação 

26 fratura no acetábulo 

27 passe a produzir grande quantidade de urina. 

28 I, II, IV 

29 retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, grânulos de secreção. 

30 1R, 2R, 3T, 4R, 5T 

 
FÍSICA 
 

31 Todas as assertivas estão corretas 

32 50 segundos 

33 1020 m/s 

34 21,86 litros 

35 4,8 x 10 -14C 

36 2 segundos 

37 
Se um corpo apresenta movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não 

existissem e no mesmo intervalo de tempo. 

38 1,25 m/s2 

39 3600 Joules 

40 144 milhões de quilômetros 

 



QUÍMICA 
 

41 Os elementos nitrogênio e fósforo pertencem à mesma família da tabela periódica. 

42 apenas I e II. 

43 O íon permanganato atua como agente oxidante e o íon oxalato como agente redutor. 

44 III e IV. 

45 Apresenta fórmula molecular SO2 e ao reagir com água forma o H2SO3. 

46 Quando 15,0 g de ureia são totalmente degradados são produzidas 3,0 x 1023 moléculas de HNO3. 

47 A hidrólise ácida do oseltamivir apresenta como um dos produtos o etanol.  

48 A função do Fe2O3(s) é diminuir a energia de ativação da reação. 

49 uma maior concentração de vitamina C, devido sua maior polaridade. 

50 O pH de uma solução saturada de hidróxido de magnésio é igual a 10,3. 

 
DEMAIS CURSOS: 
 
Respostas corretas: 
 
PORTUGUÊS 
 

1 estabelecer o contraste entre as dificuldades que se desenham no cenário mundial para 2012 e o otimismo do brasileiro. 

2 uma estratégia do cérebro que faz o homem sempre vislumbrar o melhor em relação ao futuro. 

3 FVFVV 

4 estabelecem a relação do texto com outros textos. 

5 trazer à lembrança; descrever minuciosamente. 

6 2012, um otimista social, Poliana 

7 Sem acreditar no amanhã, a vida se torna mais difícil 

8 FVVFV 

9 apenas III e IV. 

10 derivação prefixal e sufixal 

 
BIOLOGIA 
 

11 É um nematódeo, helminto longo e delgado, cujo modo de transmissão é a picada do mosquito do gênero Culex. 

12 I, II, III e IV 

13 Ectoderma, mesoderma e endoderma. 

14 A associação entre algas e fungos forma liquens - é uma interação denominada mutualismo. 

15 Autossômica recessiva. 

16 Lordose 

17 Lisossomos 

18 Microvilosidades 

19 II, I, IV, III 

20 Tecido Conjuntivo Denso Modelado 

 


