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MEDICINA 
 
Respostas corretas: 
 
PORTUGUÊS 
 

1 
“Não ser como todos é ser à parte - marginal, no sentido de caminhar por fora, não inserido no contexto.” (Elizandra R. 
de Souza). 

2 a dúvida em relação à veracidade dessa igualdade que tanto se busca. 

3 VVVFV 

4 causem desagrado a, extremamente aflitos. 

5 III, IV e V 

6 
Em “[...] mas uma parcela crescente da população é habitualmente medicada”, o termo em destaque sugere a 
continuidade com que a população tem sido medicada. 

7 Em “medicaçãozinha”, o sufixo destacado adquire no texto um sentido especial, não exprimindo ideia de diminuição. 

8 FVVV 

9 I e III 

10 apenas I e III 

 
ESPANHOL 
 

11 el consumo mejora la vida de un cardiaco antes y después de un ataque. 

12 
Después de años de observación fue percibido que tanto hombres como mujeres tuvieron su salud regenerada después 
del ataque, con el consumo de fibras. 

13 Consumo consciente: fibras la mejor manera de prevenir ataques del miocardio. 

14 sugerieran 

15 preposición, verbo, expresión adverbial de tiempo. 

16 Caer es aprender. 

17 Persona que encuentra el amor en cualquier cosa incluso en un libro, por ejemplo. 

18 ANULADA 

19 Una convocatoria a vivir bien la vida. 

20 Temporal 

 

GABARITO 



INGLÊS 
 

11 tell about an innovative device that has been tested by surgeons. 

12 T – F – T 

13 Google Glass Enters the Operating Room. 

14 victim (paragraph 1) – noun. 

15 behind; from 

16 obeying 

17 Hospitals that are testing Google Glass obtain patient agreement before procedures. 

18 ANULADA 

19 decrease, emerged. 

20 critical 

 
BIOLOGIA 
 

21 Apenas I, II e III 

22 V, F, V, F, V 

23 Somente II e IV estão corretas. 

24 F, V, V, V e F 

25 V, V, F, F e V 

26 tálamo 

27 II e III são verdadeiras 

28 ureter, bexiga e uretra 

29 Tecido muscular liso e tecido epitelial de revestimento simples colunar 

30 pancreáticas e possuem genes para a síntese de insulina. 

 
FÍSICA 
 

31 428 - 750 

32 3,5 N 

33 70A 

34 8,5 segundos e 15 metros 

35 ANULADA 

36 10 cm; 1,25 x 10-1Hz; 8 segundos 

37 0,667 

38 2,66 atm 

39 5,328 x 10-1 Joule 

40 
Zelita, uma garotinha curiosa, numa viagem à cidade de São Paulo, ao passar pela Ponte Estaiada, admira-se de como 
tão grande edificação consegue ficar em equilíbrio sendo sustentada apenas por cabos. 

 



QUÍMICA 
 

41 apenas I, II e IV. 

42 A nomenclatura oficial (IUPAC) do linalol é 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol. 

43 6,4 g de Mg(OH)2 para 3,0 L de suco gástrico. 

44 1,22 x 10-2 e 7,8 x 10-3. 

45 apenas I e III. 

46 Em 324,0 g de pentóxido de dinitrogênio existem 3,6 x 1024 átomos de nitrogênio. 

47 I, II, III e IV. 

48 96,0 g. 

49 O íon Ag+ apresenta um maior potencial padrão de redução que o íon Mn+2.  

50 O composto B pertence à função orgânica ácido carboxílico. 

 


