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MEDICINA 
 
Respostas corretas: 
 
PORTUGUÊS 
 

1 a espiritualidade potencializa positivamente a capacidade de o ser humano enfrentar doenças. 

2 
A relação com o transcendente traz conforto e confiança para enfrentar os desafios da vida, estejam eles ligados à 
saúde ou não. 

3 contribui para formar a opinião do leitor. 

4 I, II e III. 

5 condição 

6 VFVVF 

7 a, a, a, à 

8 I e III. 

9 a fim de que entenda o papel da fé na sua vida. 

10 justaposição, prefixação, sufixação 

 
ESPANHOL 
 

11 persona que en grupo difiere desfavorablemente de las demás. 

12 general 

13 matar 

14 a la oveja negra 

15 Mafalda concluye que o bien se le acabó la pintura al autor de la pintura e no pudo terminarla. 

16 los científicos descubrieron que el índice de homosexualidad entre las ovejas es casi el mismo que entre los humanos. 

17 No obstante 

18 solamente 

19 sustantivos 

20 describir un tema 

 

GABARITO 



INGLÊS 
 

11 Italy has denied rescue mission while Europe has assisted travelers to find work. 

12 tolerated; fight. 

13 Risking death at sea over death at home 

14 publicize that trip from Libyan ports across the Mediterranean is comfortable and reliable. 

15 don´t they? 

16 concerned. 

17 could do well by taking advices from successful vloggers whose influence seems unstoppable. 

18 videos 

19 to adapt 

20 imagine (line 02) – verb. 

 
BIOLOGIA 
 

21 Meiose I; duas células com n cromossomos; ovócito secundário e glóbulo polar ou corpúsculo polar. 

22 Trematoda; miracídeos; caramujo Biomphalaria; cercaria 

23 Os plasmídios, os mecanismos de recombinação gênica e as mutações. 

24 Trissomia do cromossomo 13; síndrome de Patau. 

25 Rizoma 

26 Adrenocorticotrófico, Tireoideotrópico, Luteinizante 

27 II, III e V estão corretas 

28 Lisossomos 

29 Pineal ou epífise 

30 Anemia hipocromica, microcítica 

 
FÍSICA 
 

31 0,80 e 6,25m 

32 Eu subiria pela rampa, pois a componente da força gravitacional, na direção do plano inclinado, é menor que na escada 

33 Princípio de Stevin 

34 500N 

35 o espelho escolhido aumenta o campo visual e reduz o tamanho da imagem. 

36 0,05V 

37 propagação retilínea da luz 

38 1054 Hz e 1258 Hz 

39 A quantidade de cargas escoando, numa região onde há ddp, num intervalo de tempo é pequena. 

40 a uma velocidade média de 16 Km/s. 

 



QUÍMICA 
 

41 apenas em I e II. 

42 O íon IO–(aq) é o intermediário da reação. 

43 NH4NO3 e NH4OH. 

44 ANULADA 

45 A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros da reação é igual a 7. 

46 em I, II e III. 

47 C6H12O4 

48 A pressão total da mistura no sistema é 3,2 atm. 

49 a molécula de H2O apresenta 2 orbitais moleculares s–sp3. 

50 apenas em I. 

 


