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MEDICINA 
 
Respostas corretas: 
 
PORTUGUÊS 
 

1 motiva o leitor a ler o texto no propósito de descobrir o que o autor pensa sobre o assunto. 

2 propõe passos concretos através dos quais se eliminará o HIV no mundo. 

3 apenas III e IV. 

4 realizável, aumento 

5 dá consistência à tese defendida pelo autor. 

6 FVVVF 

7 iniciam, respectivamente, uma estrutura oracional de função adjetiva e uma de função complementar. 

8 I, II e III. 

9 O país, que é negligente, não contribui para a qualidade de vida dos seus cidadãos. 

10 econômica, crônica, política 

 
ESPANHOL 
 

11 El síndrome de burnout es una respuesta prolongada de estrés. 

12 I y II 

13 condicional simples y futuro imperfecto. 

14 el papel de internet en la sociedad actual. 

15 pérdida 

16 1 E – 2 D – 3 A – 4 B – 5 C 

17 “alrededor todo es miedo y desesperanza”. 

18 Pretérito indefinido 

19 F V F F V 

20 reseña de un libro. 

 

GABARITO 



INGLÊS 
 

11 describe a research that is exploring a way to cling our memories. 

12 T – F – T 

13 Improve your memory in 40 seconds. 

14 rehearses (paragraph 7) –verb. 

15 most; to 

16 newly 

17 Critics have noted that Google and Facebook stand to benefit from their projects to provide universal Internet access. 

18 Although Google and Facebook projects may benefit their businesses, it seems to bring real long-term benefits. 

19 obliging, continue. 

20 the role of internet in today’s society. 

 
BIOLOGIA 
 

21 Capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos linfáticos e linfonodos. 

22 Fígado e peroxissomos 

23 Estão corretas II, III e V. 

24 Colo do úmero. 

25 Mitose; blastômeros; mórula.  

26 Auxinas 

27 São drogas antimicrobianas, que agem inibindo a replicação do DNA bacteriano. 

28 Apenas I, IV e V. 

29 Nematoda; transmitida ao homem pelo mosquito Culex; edema das pernas, escroto e mamas. 

30 V, V, V, F, F 

 
FÍSICA 
 

31 6 anos 

32 
devido a dilatação irregular da água e a sua pouca habilidade em conduzir calor, a água do fundo dos lagos e oceanos 
mantém sua temperatura constante ao longo de todo o ano. 

33 C, D e E. 

34 0,8 e 4s 

35 Emilly 

36 21cm/s e 16,8cm/s 

37 365,85 K e 91,46 K 

38 – 3,2 x 10-14 C 

39 5,39 segundos 

40 As três afirmativas estão corretas e a afirmativa III completa a afirmativa I. 

 



QUÍMICA 
 

41 O H2SO4, em solução aquosa, se comporta como um eletrólito forte. 

42 apenas em II e III. 

43 apenas em II. 

44 Apenas em I. 

45 90,0 g.mol-1 

46 F, F, V, V. 

47 A molécula de fosfina é polar e apresenta geometria piramidal. 

48 Cloreto de prata, sulfato de sódio, carbonato de cálcio e nitrato de potássio. 

49 apenas em II e III. 

50 V, V, V, F. 

 


