VESTIBULAR MEDICINA 2020
CADERNO DE
PROVAS

“C”

INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Provas, com páginas numeradas de 01 a 31, é constituído de:
 três Provas Objetivas com 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas, assim

distribuídas:

 01 a 15 – Linguagens
 16 a 50 – Ciências da Natureza e Matemática
 51 a 60 – Ciências Humanas
 uma Prova de Redação.

2. Caso o Caderno de Provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.
3. Na prova de Linguagens, no que se refere às Línguas Estrangeiras, considere apenas o idioma de sua opção: Inglês
(páginas 05 a 08), ou Espanhol (páginas 08 a 10).
4. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas
As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não
porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para
correção.
4.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da
alternativa escolhida no Cartão de Respostas, pinte completamente o círculo correspondente. A figura ao
lado ilustra a marcação de determinada questão em que a alternativa C é a escolhida.
4.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não
houver marcação.
4.3. O candidato deverá, após o recebimento do Caderno de Provas, marcar no Cartão de Respostas a letra que identifica
o seu Caderno de Provas. No caso deste Caderno de Provas, pinte o círculo correspondente à letra C e rubrique no
espaço à frente da respectiva letra.
5. Na elaboração da Redação, poderá ser usada para rascunho a página 30 deste Caderno de Provas, mas o texto definitivo
deverá ser transcrito na Folha de Redação. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em
material transparente.
6. Não rasure nem amasse o Cartão de Respostas e a Folha de Redação, pois NÃO haverá substituição de qualquer desses
documentos por erro do candidato.
7. Todos os espaços em branco, neste Caderno de Provas, podem ser utilizados para rascunho.
8. A duração das provas é 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de
Respostas e da Folha de Redação.
9. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início das provas, o candidato, depois de entregar seu Caderno de
Provas, seu Cartão de Respostas e sua Folha de Redação, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em
sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Processo
Seletivo 2020.
10. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Provas somente na última meia hora de prova.
11. Na página 31 deste Caderno de Provas, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para a
transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com
o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início das provas.
12. Após o término das provas, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e a Folha de
Redação devidamente assinados e preenchidos.

PROVAS OBJETIVAS
LINGUAGENS
Língua Portuguesa
Instrução: Leia trecho do artigo João e Euclides, do articulista Roberto Pompeu de Toledo, e responda às
questões 01 e 02.
João Gilberto morreu, aos 88 anos, no dia 06; Euclides da Cunha, aos 110 anos de sua morte, é o autor homenageado
deste ano na Flip, a festa literária de Paraty. Por dez ou quinze dias, se falará deles, o que é bom. João Gilberto e Euclides
da Cunha têm em comum colarem-se a uma certa cara do Brasil. Euclides da Cunha trouxe à tona um Brasil profundo, de
crenças, de miséria e de rebelião, esmagado na Guerra de Canudos. João Gilberto figurou na primeira linha de um período
de otimismo, de reinvenção e de confiança em que o Brasil poderia ser diferente e melhor. Euclides mostrou a cara de um
Brasil como era; João acenou com um Brasil como poderia ser.
(Revista Veja, 17/07/19, ed. 2643.)

QUESTÃO 01
Euclides da Cunha presenciou, como jornalista, os últimos momentos do conflito de Canudos. Suas observações, análise e
artigos sobre esse evento transformaram-se em livro, hoje considerado um monumento sem paralelo na literatura
brasileira. Sobre essa obra, assinale a afirmativa correta.
(A) A obra, Vidas Secas, retrata o sofrimento e a pobreza do nordestino, expulso da terra natal pela seca desoladora,
relatando as agruras da família de Fabiano em busca de moradia segura.
(B) A obra, Os Sertões, retrata em três partes – A Terra, O Homem, A Luta – a face cotidiana e realista do país e das
pessoas que o compunham à época, com características de tratado científico, de matéria jornalística e de
literariedade.
(C) A obra, Morte e vida severina, retrata a miséria e o sofrimento dos retirantes nordestinos expulsos da terra natal pela
seca causticante.
(D) A obra, Grande sertão: veredas, retrata, em uma narrativa universalizante, as experiências de vida de um ex-jagunço,
Riobaldo, que, em luta constante contra o bando de Hermógenes, questiona a existência do demônio.
QUESTÃO 02
Sobre aspectos linguísticos do trecho, analise as afirmativas.
I- Os segmentos no dia 06 e deste ano dependem, para competente entendimento, dos dados da referência ao final
do trecho, configurando uma relação de sentido exofórica.
II- Em Por dez ou quinze dias, se falará deles, o que é bom, a posição do pronome é proclítica; se fosse mesoclítica,
seria falar-se-á deles.
III- O sinal de pontuação ponto e vírgula (;), tanto no primeiro período quanto no último, é responsável por separar
orações coordenadas, acentuando o sentido antitético entre elas.
IV- Nos períodos Euclides da Cunha trouxe à tona um Brasil profundo, de crenças, de miséria e de rebelião, esmagado
na Guerra de Canudos. João Gilberto figurou na primeira linha de um período de otimismo, de reinvenção e de
confiança em que o Brasil poderia ser diferente e melhor., encontra-se a figura de linguagem denominada
pleonasmo.
Estão corretas as afirmativas
(A) I, II e III, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) I e IV, apenas.
(D) II e III, apenas.
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QUESTÃO 03

(GOMES, C. Disponível em: http://bichinhosdejardim.com. Acesso em: 16/08/2019.)

Sobre a tira, com os personagens Mauro, a minhoca, e Tuta, o tatu, assinale a afirmativa correta.
(A) Unindo a fala de Mauro, no segundo quadrinho, com a de Tuta – As janelas do conhecimento se abrindo ou os
portões de ferro fechando?, cria-se uma relação de sentido de adversidade.
(B) O termo né, usado por Mauro no primeiro quadrinho, é uma contração de não é, e apresenta-se sem qualquer função
no texto.
(C) A fala de Mauro, no segundo quadrinho, e a de Tuta, no terceiro, podem ser consideradas figuras de linguagem,
especificamente eufemismo.
(D) Mauro e Tuta revelam, nos quadrinhos segundo e terceiro, diferentes pontos de vista sobre o significado da escola em
suas vidas.
QUESTÃO 04
Meu destino
Nas palmas de tuas mãos
leio as linhas da minha vida.
Linhas cruzadas, sinuosas,
interferindo no teu destino.
Não te procurei, não me procurastes –
íamos sozinhos por estradas diferentes.
Indiferentes, cruzamos
Passavas com o fardo da vida…
Corri ao teu encontro.
Sorri. Falamos.
Esse dia foi marcado
com a pedra branca
da cabeça de um peixe.
E, desde então, caminhamos
juntos pela vida…
(CORA CORALINA. Disponível em: www.culturagenial.com. Acesso em: 20/08/2019.)

Sobre o poema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
) Esse poema, com versos rimados, compostos em redondilha menor, representa a poesia da segunda
geração do Romantismo brasileiro.
(
) O eu lírico conta uma singela história de duas pessoas que, ao se conhecerem, resolvem construir uma
relação amorosa.
(
) A linguagem poética, metafórica, mas plena de simplicidade, prioriza a mensagem na busca de entender a
própria vida.
(
) Esse poema ressalta os elementos folclóricos que faziam parte da vida cotidiana da poeta e lhe inspiravam
no fazer poético.
Assinale a sequência correta.
(A) V, F, F, V
(B) F, F, V, V
(C) V, V, F, F
(D) F, V, V, F
C
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QUESTÃO 05
Sabemos que quase tudo que nos rodeia hoje é produto da ciência e que conhecimento se traduz em valor de mercado,
ainda que o ganho financeiro não seja o objetivo da maioria. A pesquisa básica produz ideias e as valida, a ciência
aplicada se serve desses saberes para desenvolver novas tecnologias. Algumas das quimioterapias mais utilizadas no
mundo nasceram do interesse de três cientistas da Universidade de Cambridge por um minúsculo nematoide. Ao contarem
as células do embrião desse verme microscópico – abundante no solo, na água e presente em bichos e plantas –, os
especialistas perceberam que algumas delas, sempre as mesmas, cometiam um tipo de suicídio em determinada etapa de
seu desenvolvimento. E foi nesse mecanismo de suicídio celular, a apoptose, que a medicina se espelhou para derrotar o
câncer.
(AGUILANIU, H. Revista Veja, ed. 2643.)

A última oração do primeiro período apresenta relação de sentido de concessão. A conjunção que a inicia pode ser
substituída, sem prejuízo do sentido, por
(A) para que.
(B) no entanto.
(C) mesmo que.
(D) ao ponto que.

QUESTÃO 06
Linguagem rica de associações sensoriais, musicalidade, espiritualidade e temáticas intimistas são características da
poesia simbolista. Assinale o trecho poético que NÃO se configura como simbolista.
(A)
(B)
Canções, leves canções de gondoleiros,
Esta de áureos relevos, trabalhada
Canções do Amor, nostálgicas baladas,
De divas mãos, brilhante copa, um dia,
Cantai com o Mar, com as ondas esverdeadas,
Já de aos deuses servir como cansada,
De lânguidos e trêmulos nevoeiros!
Vinda do Olimpo, a um novo deus servia.
(C)
(D)
Ó Alma doce e triste e palpitante!
Cantas, soluças, bandolim do Fado
Que cítaras soluçam solitárias
E de Saudade o peito meu transbordas;
Pelas regiões longínquas, visionárias
Choras, e eu julgo que nas tuas cordas,
Do teu Sonho secreto e fascinante!
Choram todas as cordas do Passado!

QUESTÃO 07
O Romantismo brasileiro, principalmente no seu início, apresentou tendências nacionalistas de modo a constituir uma
identidade nacional. Sobre poetas românticos dessa época, assinale a afirmativa correta.
(A) Gonçalves Dias construiu em seus poemas a imagem nobre e heroica dos indígenas brasileiros, a exemplo de I-Juca
Pirama e Os Timbiras.
(B) Castro Alves inspirou-se em princípios libertários para cantar em seus versos a idealização do indígena brasileiro,
principalmente da tribo Tupi, como em Navio negreiro e Canção do Tamoio.
(C) Álvares de Azevedo criou uma atmosfera onírica para representar os males da sociedade brasileira, a exemplo de
Noite na taverna e Canção do exílio.
(D) Gonçalves de Magalhães cantou a aventura, o exótico, impressões sobre lugares e fatos da história, como em
Canção do exílio e Canto do Piaga.
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QUESTÃO 08

(Disponível em: http://cartooningforpeace.org. Acesso em: 22/05/2019. Adaptado.)

Sobre a charge, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Critica de forma contundente o fato de as pessoas pouco se interessarem por situações que realmente afetam a vida
cotidiana dos brasileiros.
(B) Retrata um contexto brasileiro atual, fazendo alusão a uma situação específica vivida por personagem do mundo do
futebol.
(C) Satiriza uma situação ocorrida com um personagem da vida pública brasileira, tornando-a conhecida pelo povo
brasileiro.
(D) Combina a linguagem verbal e a não verbal, atuando de forma crítica sobre fatos de ordem sócio-econômico-política.
Instrução: Leia a matéria jornalística a seguir e responda às questões 09 e 10.
Casal monta barraca sem vendedor e comercializa produtos à base da confiança em Cacoal, RO
Entre os produtos vendidos por José Joaquim de Souza e Maria de Lourdes dos Santos estão pão caseiro, cacau e
amendoim. Pagamento é feito na caixinha de Correios.
Por Magda Oliveira, G1 Cacoal e Zona da Mata
14/07/2019 10h49

Pão caseiro, cacau, couve-manteiga e amendoim. Esses são alguns dos produtos que podem ser comprados na barraca
de autoatendimento do agricultor José Joaquim de Souza. Há um mês, ele e a esposa, Maria de Lourdes dos Santos,
resolveram montar uma barraca na frente da casa onde moram no bairro Floresta, em Cacoal (RO), município a 480
quilômetros da capital Porto Velho.
Mas nesse comércio não há atendentes. As pessoas interessadas escolhem os produtos e fazem o pagamento na
"caixinha" dos Correios. Além de lucrar com a inovação, eles confirmaram a honestidade da população.
Um dos clientes assíduos da barraca é o conferente Adelmo Galter. Ele diz que acha interessante o formato do comércio,
já que o sucesso depende exclusivamente da boa qualidade dos produtos e da honestidade das pessoas.
"É bom que não ocupa uma atendente. As pessoas podem demonstrar que são honestas, se servem à vontade, compram
o que querem e gostam, pagam os produtos e vão embora tranquilos", define o homem.
às vezes, é dar troco aos clientes que batem palmas no portão da casa. [...]
Apesar de ser um empreendimento familiar, os envolvidos têm o controle de tudo que é colocado à venda e, desde a
inauguração , nunca tiveram prejuízos.
"Eu anoto em um caderno todos os produtos que meu marido traz da chácara e coloca à venda na barraca. No final do dia,
pego o dinheiro na caixa dos correios e faço a conferência. Nunca tivemos prejuízo. Teve um dia que faltou R$ 0,25. No
dia seguinte o valor estava na caixinha. A pessoa pagou o valor que havia ficado devendo", conta.
Além de conseguir lucro com a venda dos produtos, a família conseguiu confirmar a honestidade das pessoas.
(Disponível em: https://g1.globo.com/ro/rondonia/cidade/cacoal. Acesso em: 15/08/2019.)
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QUESTÃO 09
No trecho Ele diz que acha interessante o formato do comércio, já que o sucesso depende exclusivamente da boa
qualidade dos produtos e da honestidade das pessoas., o termo grifado pode ser substituído por porque ou visto que.
Assinale a alternativa em que o termo grifado NÃO pode ser substituído pelo que se encontra em parênteses.
(A) O secretário garante que está sendo feito um bom tratamento das águas das chuvas. (pluviais)
(B) Muitos apreciam os velhos tempos em que a vida era bem mais pacífica. (onde)
(C) O médico muito insistiu em fazermos uma dieta. (que fizéssemos uma dieta)
(D) Ao entrar em casa, constatei a falta de energia elétrica. (Quando entrei em casa)
QUESTÃO 10
Alguns trechos do texto podem ser reescritos sem prejuízo do sentido, da coesão, da coerência, da correção gramatical.
Analise as reescritas dos trechos dados.
I- As pessoas podem demonstrar que são honestas, se servem à vontade, compram o que querem e gostam, pagam
os produtos e vão embora tranquilos", define o homem. As pessoas podem demonstrar que são honestas,
servem-se à vontade, compram o que gostam e querem, pagam os produtos e vão embora tranquilas, define o
homem.
II- Apesar de ser um empreendimento familiar, os envolvidos têm o controle de tudo que é colocado à venda e, desde
a inauguração, nunca tiveram prejuízos.  Por ser um empreendimento familiar, os envolvidos têm o controle de
tudo que é colocado à venda e, desde a inauguração, nunca tiveram prejuízos.
III- Teve um dia que faltou R$ 0,25.  Houve um dia em que faltaram vinte e cinco centavos.
IV- Além de conseguir lucro com a venda dos produtos, a família conseguiu confirmar a honestidade das pessoas. 
Além de conseguir lucro com a venda dos produtos, a família confirmou a honestidade das pessoas.
Estão corretas as reescritas
(A) II, III e IV, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) II e IV, apenas.

Língua Estrangeira
QUESTÃO 11

INGLÊS

(Available at: http://www.langwichscool.com/teens.html. Access in: 10/03/2019.)

Dentre os sentidos criados pela tira, é possível afirmar que a fala do professor
(A) enaltece a permanente mudança de formas de realizar pesquisa acadêmica com o uso da internet.
(B) discute o uso da Wikipédia por alunos como site de pesquisa acadêmica.
(C) torna evidente, no 1º quadrinho, o recente uso da internet como fonte de dados para trabalhos acadêmicos.
(D) ressalta, no 2º quadrinho, a atual estratégia dos alunos para apresentação de trabalhos acadêmicos.
C
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QUESTÃO 12

(Available at: https://www.newsweek.com/urban-graffiti-written-word-street-art-1455495. Access in: 10/07/2019.)

Ao comentar o grafite do artista Zabou, o articulista
(A) aponta o humor como sendo um traço característico dos trabalhos desse artista.
(B) afirma que esse tipo de arte frequentemente faz as pessoas sorrirem.
(C) compara Yeah Bitches com outros trabalhos do mesmo artista quanto à alegria das personagens.
(D) enfatiza a crítica do artista ao perfil conservador da mulher londrina.

C
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Instrução: Leia o texto e responda às questões de 13 a 15

(Available at: https://yosoy132holanda.wordpress.com/2013/11/01/day-of-the-death-remembering-feminicide-victims. Access in: 10/02/2019.)

QUESTÃO 13
Essa matéria foi publicada por ocasião da celebração do Dia dos Mortos. A respeito do ponto de vista dos autores sobre o
feminicídio, analise as afirmativas.
I- O feminicídio é um fenômeno isolado agravado pela pobreza.
II- O feminicídio tem suas raízes na impunidade da violência contra a mulher.
III- Na América Latina o feminicídio tem origens na estrutura patriarcal de suas sociedades.
IV- A tortura e o abuso sexual caracterizam os atos de feminicídio na América Latina.
Está correto o que se afirma em
(A) II e III, apenas.
(B) I e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV.
C
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QUESTÃO 14
Considerando o sentido das palavras no contexto, os autores usam a palavra ultimate com o objetivo de expressar
(A) insatisfação com a definição popular de feminicídio.
(B) a posição do feminicídio dentre os tipos de crime contra a mulher.
(C) a gravidade do feminicídio na sociedade.
(D) polidez ao conceituar esse tipo de crime.

QUESTÃO 15
Considerando os aspectos linguísticos do texto, marque a afirmativa correta.
(A) gender-based (linha 1) e gender-related (linha 11) são adjetivos.
(B) acts (linha 3) e worsened (linha 6) são verbos.
(C) deeply (linha 5) e ethnicity (linha 14) são advérbios.
(D) continuum (linha 2) e different (linha 8) são substantivos.

ESPANHOL
QUESTÃO 11
¿Y si Joker fuera el héroe y Batman el villano? La película que dinamita el cine de superhéroes
[…] La película da la vuelta a los tópicos y hace que el espectador se replantee el universo DC. ¿Y si Joker no fuera más
que una víctima de un sistema que está roto?, ¿y si él fuera el verdadero héroe, alguien que con su caos está dispuesto a
traer una sociedad más justa?, ¿y si la familia Wayne no fueran más que unos ricachones insolidarios y Batman la
perpetuación del estatus quo? Un giro de 180 grados que enriquece el filme y lo convierte en algo que no habíamos visto
hasta ahora.
El mensaje social del Joker es claro y está presente en todo el filme, aunque nunca embarre el conjunto. El personaje se
declara como apolítico, pero sus actos acaban creando una revolución contra la casta. Gotham podría ser el Nueva York
del Occupy Wall Steet perfectamente, y la película es el descenso a los infiernos de un loco que acaba en arrebato violento
con un par de explosiones casi catárticas. Porque el que espere acción y efectos especiales en este filme que busque en
otro sitio. Lo más frenético que encontrará será un choque entre dos coches. Literal.
En esa capa de la película está también su crítica a un sistema sanitario como el americano que deja la salud mental
completamente apartada y relegando a aquellos que sufren una enfermedad de ese tipo. Son tratados como desechos y la
única forma de solucionarlo es si uno tiene dinero. De nuevo la clase como elemento determinante del bienestar de la
sociedad. […]
(ZURRO, J. ¿Y si Joker fuera el héroe y Batman el villano? La película que dinamita el cine de superhéroes. El español, Madrid, 01/09/2019. Cine. Disponível em:
https://www.elespanol.com/cultura/cine. Acesso em: 25/09/2019. Adaptado.)

Nessa crítica sobre o filme Joker, o autor argumenta que a principal qualidade do filme reside no fato de que ele
(A) tem pouca ação, o que contraria as expectativas do público habitual desse tipo de filme.
(B) preserva a noção de conjunto, o que é importante para o espectador habitual do universo DC.
(C) faz repensar os papéis do vilão e do herói, o que resulta em críticas sociais relevantes.
(D) explora o tema da saúde mental, o que é incomum nos filmes de super-herói.

C
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QUESTÃO 12

(Disponível em: https://www.mexico.com. Acesso em: 24/09/2019.)

No infográfico, o contraste no uso dos tempos verbais no passado e no presente tem a função de
(A) advertir o leitor sobre o impacto do consumo exagerado de materiais descartáveis para o meio ambiente.
(B) demonstrar para o leitor que a mudança de atitudes em relação ao meio ambiente resulta em benefícios financeiros.
(C) alertar o leitor para a urgência da necessidade de mudar hábitos relacionados ao meio ambiente.
(D) enfatizar para o leitor os resultados positivos de uma possível mudança de atitude em relação ao meio ambiente.
QUESTÃO 13
Las sorpresas en España
[…] El bienestar ofrece un chalet con una piscina y un jardín pero sin tiempo ni oportunidad para estar allí.
El bienestar ofrece dinero, pero con un miedo que te roba la tranquilidad de disfrutarlo.
El bienestar ofrece un salón bien equipado, limpio y ordenado, donde no se reúne nadie.
El bienestar te da un coche con cinco asientos pero solo se usa uno, los demás parecen de decoración.
El bienestar es un avance que genera mucho miedo e ignorancia. Es dedicar tiempo a un desconocido internauta que está
muy lejos, para que sea tu amigo, e ignorar el vecino del piso de enfrente.
El bienestar es entrar cerrando y salir cerrando la casa, ser una persona cerrada que no se fía de nadie.
El bienestar, al final, es ser pobre; tenerlo todo, hasta lo que no necesitas, pero no poder disfrutarlo.
(DIA, M. 3052 Persiguiendo un sueño. 7ª ed. España: Hahatay, son risas de Gandiol, 2017. Adaptado.)

Nesse fragmento do testemunho do imigrante senegalês radicado na Espanha Mamadou Dia, a visão do imigrante africano
sobre o modo de vida europeu revela
(A) relativização do conceito de estado de bem-estar social europeu.
(B) desejo de alcançar o mesmo padrão de bem-estar social dos cidadãos europeus.
(C) denúncia do excessivo conforto propiciado pelo estado de bem-estar social europeu.
(D) crítica ao fato de que o estado de bem-estar social europeu negligencia a segurança dos cidadãos.
C
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Instrução: Leia atentamente o poema e responda às questões 14 e 15.
Valium 10

5

A veces (y no trates
de restarle importancia
diciendo que no ocurre con frecuencia)
se te quiebra la vara con que mides,
se te extravía la brújula
y ya no entiendes nada.
El día se convierte en una sucesión
de hechos incoherentes, de funciones
que vas desempeñando por inercia y por hábito.

20
8

Y lo vives. Y dictas el oficio
a quienes corresponde. Y das la clase
lo mismo a los alumnos inscritos que al oyente.
Y en la noche redactas el texto que la imprenta
devorará mañana.
Y vigilas (oh, sólo por encima)
la marcha de la casa, la perfecta
coordinación de múltiples programas
—porque el hijo mayor ya viste de etiqueta
para ir de chambelán a un baile de quince años
y el menor quiere ser futbolista y el de en medio
tiene un póster del Che junto a su tocadiscos.

25

Y repasas las cuentas del gasto y reflexionas,
junto a la cocinera, sobre el costo
de la vida y el ars magna combinatoria
del que surge el menú posible y cotidiano.

10

15
8

20

8

Y aún tienes voluntad para desmaquillarte
y ponerte la crema nutritiva y aún leer
algunas líneas antes de consumir la lámpara.
[…]

30
20

8

Y deletreas el nombre del Caos. Y no puedes
dormir si no destapas
el frasco de pastillas y si no tragas una
en la que se condensa,
químicamente pura, la ordenación del mundo.

(CASTELLANOS, R. Selección de poemas. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009. Adaptado.)

QUESTÃO 14
Nesse poema, a poetisa mexicana Rosario Castellanos (1925 – 1974) provoca uma reflexão sobre
(A) a fragilidade da mulher no mundo do trabalho intelectual.
(B) os múltiplos papéis desempenhados pela mulher na sociedade contemporânea.
(C) os exigentes padrões de beleza impostos à mulher na sociedade atual.
(D) a preocupação das mães com as escolhas sociais, profissionais e ideológicas dos filhos.
QUESTÃO 15
Os versos se te quiebra la vara con que mides (linha 4) e se te extravía la brújula (linha 5) se relacionam com um dos
principais temas do poema, que é:
(A) A dependência dos medicamentos para suportar a agitação da vida moderna.
(B) As insatisfações do ser humano moderno no mundo do trabalho.
(C) As dificuldades financeiras das famílias em tempos de crise econômica.
(D) A angústia do ser humano perante a desordem do mundo contemporâneo.
C
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
Biologia
QUESTÃO 16
Sobre a divisão celular, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
) Na espécie humana, os gametas são formados a partir da mitose e, após a fecundação, ocorre a meiose.
(
) A trissomia do cromossomo 21 é causada pela separação irregular desse cromossomo durante a formação do
espermatozoide ou do óvulo.
(
) Os óvulos e os espermatozoides são formados a partir de uma célula diploide que origina quatro células, cada
uma com o mesmo número de cromossomos da célula inicial.
(
) O câncer pode ser formado por mutação, que ativa genes promotores da divisão celular.
Assinale a sequência correta.
(A) F, V, F, V
(B) F, F, V, F
(C) V, V, F, V
(D) V, F, V, F
QUESTÃO 17
As proteínas desempenham funções fundamentais. A morfologia e a fisiologia humana dependem dos tipos de proteínas
produzidas pelo próprio organismo. A sequência de processos constituintes do controle da síntese de proteínas está
corretamente descrita em
(A) transcrição como a síntese de RNA mensageiro a partir de todo o DNA com a atuação da enzima RNA polimerase;
Tradução correspondente à produção de proteínas a partir do RNA mensageiro; splicing com a retirada de íntrons.
(B) transcrição como a síntese de RNA mensageiro a partir de uma fita de determinado trecho do DNA com a atuação da
enzima RNA polimerase; splicing com a retirada dos íntrons; tradução correspondente à produção de proteínas a
partir do RNA mensageiro.
(C) tradução correspondente à produção de proteínas a partir do RNA mensageiro; transcrição como a síntese de RNA
mensageiro a partir de uma fita de determinado trecho do DNA com a atuação da enzima RNA polimerase; splicing
com a retirada de éxons.
(D) tradução como a síntese de RNA mensageiro a partir de todo o DNA com a atuação da enzima RNA polimerase;
splicing com a retirada de éxons; transcrição correspondente à produção de proteínas a partir do RNA mensageiro.
QUESTÃO 18
A diarreia prejudica o processo de absorção de água pelo intestino. Para evitar a desidratação, recomenda-se a
reidratação oral por meio da ingestão de solução de sal e açúcar. A reidratação ocorre devido
(A) à endocitose, transporte de macromoléculas para o interior da célula.
(B) à difusão, que é o fluxo de moléculas da região mais concentrada para a menos concentrada.
(C) à bomba de sódio e ao transporte ativo de glicose estabelecerem um gradiente osmótico facilitando o fluxo de água
para as células.
(D) à difusão facilitada, transporte passivo imediato por proteínas.
QUESTÃO 19
Sobre as moléculas orgânicas e seu papel biológico, marque a afirmativa correta.
(A) Glicídios: função energética, revestimentos das células e estrutura dos ácidos nucleicos.
(B) Vitaminas: formação da membrana plasmática, combate aos microrganismos, controle das reações químicas.
(C) Sais minerais: combinação de lipídios e ácido fosfórico, atuando como principal componente da membrana
plasmática.
(D) Fosfolipídios: função reguladora dos processos orgânicos e estrutura do organismo.
C
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QUESTÃO 20
Sobre grupos sanguíneos, marque a afirmativa INCORRETA.
(A) Filhos do grupo sanguíneo A e B podem ter pai e mãe dos grupos sanguíneos A e AB.
(B) Se os filhos forem dos grupos sanguíneos A, B, AB, o pai e a mãe jamais poderão ter sangue do grupo O.
(C) Uma criança do grupo sanguíneo AB pode ser filho de um homem A, B ou AB.
(D) Se a criança for do grupo O, o pai necessariamente é do grupo O.

QUESTÃO 21
Uma mulher saudável de 29 anos deseja engravidar. Após consulta, o médico recomendou observar e registrar o dia da
menstruação, que ocorreu durante cinco dias e foi suspensa no dia 07 de dezembro. A paciente também registrou um
intervalo de 28 dias entre os ciclos. Diante disso, é possível que o período fértil ocorra entre os dias
(A) 08 e 10 de dezembro.
(B) 15 e 17 de dezembro.
(C) 04 e 06 de dezembro.
(D) 28 e 30 de dezembro.

QUESTÃO 22
Atualmente, um total de 382 defensivos agrícolas estão registrados e com uso autorizado no Brasil. Podem ser utilizados
mediante recomendação realizada por um engenheiro agrônomo. No entanto, pesquisas confirmam efeitos negativos
desses produtos sobre fatores bióticos e abióticos. Sobre os problemas identificados até o momento, é INCORRETO
afirmar:
(A) Os defensivos agrícolas podem provocar a morte de insetos polinizadores.
(B) A degradação de alguns pesticidas é lenta e tende a se acumular ao longo da cadeia alimentar.
(C) A concentração de defensivos agrícolas em frutas pode ser eliminada com a retirada da casca e lavando a fruta com
hipoclorito de sódio.
(D) Os defensivos agrícolas favorecem a seleção de linhagens de insetos resistentes, aumentando o número dos que
naturalmente toleram uma determinada dosagem do produto.

QUESTÃO 23
Apesar do solo ser constituído por baixo teor de nutrientes, as florestas tropicais possuem alta diversidade de vegetais.
Isso ocorre devido
(A) ao rápido processo de reciclagem da matéria orgânica em ambiente quente e úmido.
(B) à elevada produção de gás carbônico.
(C) à alta diversidade de microclima e fauna.
(D) à posição geográfica das florestas, localizadas em direção às menores latitudes.

QUESTÃO 24
Sobre as evidências do surgimento dos mamíferos, assinale a afirmativa correta.
(A) A extinção dos dinossauros permitiu o surgimento dos primeiros mamíferos.
(B) Os mamíferos surgiram antes das aves e durante a existência dos dinossauros.
(C) O aumento de espécies de mamíferos está dissociado da diversidade de plantas.
(D) O aumento significativo da diversidade de mamíferos modernos ocorreu antes da extinção dos dinossauros.

C
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QUESTÃO 25
Dona Maria vive em um sítio. Para ela, o cultivo de plantas é importante por três razões: a paisagem mais bonita com as
flores, muitas plantas são alimentos e também remédio para as enfermidades humanas. Sobre as características de seres
autótrofos, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda cujos termos preenchem correta e respectivamente
as lacunas.
1 - Beterraba. Cebola. Laranjeira
2 - Abóbora. Caju. Bananeira
3 - Tomate. Abacaxi. Melancia

(

)

(

)

(

)

_______é um fruto com grande concentração de betacaroteno.
______tem origem do pedúnculo floral e seu consumo evita o
sangramento da pele. _______possui caule do tipo rizoma,
formado pela bainha das folhas, seu fruto contém magnésio.
________é uma raiz tuberosa que armazena reserva de
nutrientes, como vitaminas A, B, C, fósforo e manganês.
___________possui caule tipo bulbo com reservas nutritivas nas
folhas modificadas, que contribuem para o sistema imunológico
humano. ___________ produz fruto formado a partir do ovário e
contém vitamina que atua na síntese do colágeno e contra
radicais livres.
_____ é um fruto carnoso do tipo baga, contém vitamina A. A
parte comestível do (a) ________é formada a partir do
receptáculo floral e outras peças reunidas em inflorescências,
contém sais minerais como o ferro e fósforo; __________ é
formada por caule rastejante pouco resistente, com fruta rica em
licopeno e carotenoides que atuam como antioxidantes.

Assinale a sequência correta.
(A) 3, 1, 2
(B) 3, 2, 1
(C) 1, 2, 3
(D) 2, 1, 3

Física
QUESTÃO 26
Segundo a Intelsat (Organização Aeroespacial Intergovernamental), o satélite geoestacionário Horizons 3e, lançado em 25
de setembro de 2018, ocupa a posição 15 graus leste, isto é, está exatamente sobre um ponto de longitude 15 graus leste
e latitude zero grau (sobre o Equador). O raio da órbita do satélite é aproximadamente 42.000 km. Considerando a terceira
lei de Kepler, é correto afirmar:
(A) Satélites geoestacionários não obedecem à terceira lei de Kepler.
(B) Um satélite que tenha o dobro da massa do Horizons 3e leva o dobro do tempo para completar sua órbita.
(C) Satélites geoestacionários com raio orbital menor ocupam pontos sobre os polos terrestres.
(D) Um satélite a 84.000 km do centro da Terra tem período orbital de aproximadamente 2,83 dias.
QUESTÃO 27
O corpo humano é composto de 70% a 75% de água. Dentre os processos biofísicos de que a água participa, pode-se
citar o controle da temperatura do corpo. Marque a alternativa que apresenta propriedades importantes da água nesse
processo.
(A) Alto calor latente de vaporização, que permite controlar a temperatura do corpo a partir da sudorese (transpiração).
(B) Baixo calor latente de fusão, impedindo o congelamento do corpo e a hipotermia.
(C) Alto calor específico, de modo que é possível se alterar rapidamente a temperatura do corpo.
(D) Baixo coeficiente de dilatação térmica, impedindo variações da temperatura.

C
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QUESTÃO 28
Considere o esquema de forças da figura ao lado de um corpo imerso em um fluido. As
afirmativas abaixo trazem relações entre as densidades do copo e do fluido. A respeito das
consequentes relações entre as forças peso (P) e empuxo (E), aplicadas ao corpo, e das
descrições de comportamentos possíveis do corpo imerso no fluido em função das forças
aplicadas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(

)

(

)

(

)

Se a densidade do corpo (c) for maior que a do fluido (f), as forças empuxo e
peso terão a mesma direção (vertical) e o mesmo sentido (para baixo) e,
portanto, o corpo estará se movendo aceleradamente para baixo.
Se a densidade do corpo (c) for menor que a do fluido (f), o módulo da força
de empuxo é maior que o módulo da força peso e, portanto, o corpo estará se
movendo aceleradamente para cima.
Se as densidades do corpo (c) e do fluido (f) forem iguais, a resultante das
forças que agem sobre o corpo (E + P) será nula e o corpo poderá estar em
repouso ou se movendo com velocidade constante em qualquer direção.

Assinale a sequência correta.
(A) F, F, V
(B) F, V, V
(C) V, V, F
(D) V, F, F
QUESTÃO 29
A figura abaixo apresenta as linhas de campo de um sistema de duas cargas fonte puntiformes (x e y) e três cargas de
prova sujeitas ao campo eletrostático das cargas x e y, e as forças que as cargas A, B e C estão sujeitas devido ao campo.

FC
FA

FB

Dadas as convenções da representação das linhas de campo eletrostático e de representação dos vetores força elétrica
( FA , FB e FC ), é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)
C

B e y são cargas de sinais diferentes.
x e y são cargas de mesmo sinal.
B e C são cargas de sinais diferentes.
x e A são cargas de mesmo sinal.
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QUESTÃO 30
Considere as lâmpadas de filamento, L1 a L5, com potências e tensões elétricas nominais dadas na tabela. As lâmpadas
deverão ser ligadas a uma rede de 220 V.
Lâmpada
L1
L2
L3
L4
L5

Potência (W)
20
20
15
10
10

Tensão (V)
110
110
110
110
110

Qual esquema deverá ser utilizado para se obter a maior iluminação do conjunto de lâmpadas?
Observações:

(A)

I- A lâmpada irá parar de funcionar se
lhe for aplicada tensão superior à
sua tensão nominal, porque o
filamento irá se romper.

(B)

II- Todas as lâmpadas possuem a
mesma eficiência.
III- Não necessariamente todas as
lâmpadas precisam ser utilizadas.

(C)

(D)

QUESTÃO 31
Em um ciclo respiratório normal, um adulto, quando em repouso ou em exercício leve, à temperatura ambiente, aspira em
média meio litro de ar. Se a temperatura ambiente for de 25°C, qual volume de ar será expirado?
(A) 0,50 L
Considere:
(B) 0,48 L
I- Temperatura interna do pulmão: 36,5°C.
(C) 0,44 L
II- O ar se comporta como um gás ideal.
(D) 0,52 L
III- É expelido o mesmo número de partículas da aspiração.

C
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QUESTÃO 32
Os gráficos abaixo são o oscilograma e o sonograma de um fragmento do canto do coleiro-bigodinho da cidade de
Morrinhos-GO, adaptados de Freitas et al. (2017). O oscilograma é um gráfico da amplitude sonora relativa e o
sonograma, da frequência do som. O som será mais intenso (ou de maior volume sonoro) quanto maior for a amplitude do
sinal e será mais agudo (ou mais alto) quanto maior for sua frequência. A variável independente de ambos os gráficos é o
tempo.

Sobre os gráficos, analise as afirmativas.
I- Aproximadamente aos 41,02 s, ocorre o momento do som mais intenso.
II- Aos 41,26 s, aproximadamente, o pássaro produz seu som mais agudo.
III- Um dos momentos de menor volume sonoro ocorre em torno dos 41,4 s.
Estão corretas as afirmativas
(A) I, II e III.
(B) II e III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.

Matemática
QUESTÃO 33
No corpo clínico do Hospital e Maternidade São Lucas, há
três
médicos
ortopedistas,
dois
médicos
gastroenterologistas, dois médicos neurologistas, três
médicos ginecologistas, todos do sexo masculino e uma
médica ginecologista, além de profissionais de outras
especialidades. Se uma paciente deseja fazer uma
consulta com ortopedista, uma com neurologista e uma
com ginecologista, então a diferença entre o número de
maneiras de escolher profissionais médicos, do sexo
masculino, e o número de maneiras de escolher
profissionais em que a médica ginecologista esteja
presente é:
(A) 24
(B) 18
(C) 12
(D) 6

C
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QUESTÃO 34
Se uma campanha de doação de sangue for realizada
pela Fundação de Hemoterapia do Estado de Rondônia
(Fhemeron) de Cacoal (RO) durante os 20 primeiros dias
do mês de dezembro e, a cada dia, a partir do segundo,
forem doadas 4 bolsas a mais que no dia anterior,
quantas bolsas deverão ser doadas no primeiro dia a fim
de se obter um total de 880 bolsas na campanha?
(A) 8
(B) 7
(C) 6
(D) 9

Espaço para Rascunho

QUESTÃO 35
O diretor de um hospital estabeleceu como meta atender
n pacientes no pronto atendimento semanalmente. Para
cumprir a meta, iniciou a semana com uma equipe de
cinco médicos plantonistas, igualmente eficientes, que
atendem 90 pacientes por dia em seis horas diárias de
trabalho. Ao iniciar o quinto dia, a equipe foi reforçada
com mais três médicos, igualmente eficientes aos
primeiros. A respeito do número de pacientes que
deverão ser atendidos por dia, pela nova equipe,
trabalhando 8 horas por dia, para que a meta seja
alcançada, analise as afirmativas.
IIIIIIIV-

A meta semanal estabelecida pelo diretor do
hospital foi de 936 pacientes.
Em média cada médico atende um paciente a cada
15 minutos.
A nova equipe atende por dia 190 pacientes.
Nos quatro primeiros dias, foram atendidos 360
pacientes.

Estão corretas as afirmativas
(A) II, III e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I e IV, apenas.
QUESTÃO 36
A imagem abaixo é de uma seringa de vidro de 20 mL
fabricada na proporção de 1,5 cm para cada 5 mL na
coluna graduada. A partir dessas informações, qual o
diâmetro interno, aproximado, da seringa, considerando
?
Utilize: √
= 1,03
(A) 2,06 cm
(B) 2,00 cm
(C) 2,02 cm
(D) 2,04 cm

C
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QUESTÃO 37
Considere a situação em que o oxigênio de um cilindro de
aço, ao ser liberado no ambiente, se expande na razão de
150 litros para cada litro estocado. Assim, um cilindro de 7
litros desse gás se converterá em 1.050 litros no
ambiente. Para um paciente consumindo oxigênio em 3
litros por minuto, esse cilindro se esvaziará em 350
minutos. Nas mesmas condições, em quanto tempo um
cilindro de 10 litros se esvaziará?
(A) 8h20 min
Dado: 1 hora = 60 minutos.
(B) 8h12 min
(C) 7h56 min
(D) 7h48 min

Espaço para Rascunho

QUESTÃO 38
Uma espécie de bactéria de nome Escherichia coli,
responsável por mais de 50% dos casos de intoxicação
alimentar, possui uma taxa de crescimento da sua
população de 80% a cada 30 minutos sob condições
ideais de ambiente. Considere uma cultura, dessa
bactéria, cuja população inicial seja igual a 100 mil. Em
quanto tempo essa população será 1.889.568?
(A) 5 h 00 min
Dados: log 18,89568 = 1,2763625
(B) 3 h 00 min
log 1,8 = 0,2552725
(C) 4 h 30 min
1 h = 60 min.
(D) 2 h 30 min
QUESTÃO 39
Numa viagem, um médico se hospedou num quarto de
hotel que tinha a mesa da foto abaixo. Desejando
simplicidade e sofisticação em seu consultório, assim que
retornou da viagem, encomendou uma mesa semelhante,
cujo tampo representava um quarto de uma coroa circular
de raio da circunferência externa medindo 2 m e da
circunferência interna medindo 1,3 m. A partir dessas
informações e considerando
, qual é a área
aproximada do tampo da mesa encomendada?
(A) 1,81 m2
(B) 7,25 m2
(C) 11,02 m2
(D) 2,76 m2

C
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QUESTÃO 40
Porções de alimentos proteicos, em tamanho médio (100 g), foram apresentadas a sujeitos (grupo de universitários) de
uma pesquisa individualmente. Após observar a porção do alimento, o sujeito deveria classificar o tamanho da porção em
pequeno (P), médio (M) ou grande (G), conforme apresentado na Figura.

Figura: Classificação do tamanho das porções pelos universitários.
Conforme disposto na figura, analise as afirmativas.
I- O percentual de sujeitos que indicaram o tamanho exato das porções variou de 52,0% a 66,0%.
II- Entre os sujeitos que indicaram erroneamente o tamanho da porção dos alimentos proteicos, houve predominância
para a superestimação comparada à subestimação.
III- Para a carne bovina preparada em bifes, não foi registrada subestimação do tamanho da porção.
IV- Para a carne de frango preparada em cubos, o percentual de subestimação foi 28,0% e de superestimação foi 6,0%.
V- Os percentuais médios gerais de acertos, de sub e de superestimação foram iguais a 62,0%, 16,0% e 22,0%,
respectivamente.
Estão corretas as afirmativas
(A) I, III, IV e V, apenas.
(B) I, II, III, IV e V.
(C) II e III, apenas.
(D) II, IV e V, apenas.

C
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QUESTÃO 41
Considere a tabela:
Nutriente
(Gramas)
Proteína
Carboidrato
Gordura

Quantidades (Gramas) fornecidas
por 100 g de ingrediente
Alimento
Alimento Alimento
A
B
C
Quantidades fornecidas pela dieta em um dia
36
51
12
32,73
52
36
76
46,08
0
7,5
1,5
3,27

A partir da combinação entre os três alimentos, em que o Alimento B participa com 39 g, de modo a obter as quantidades
diárias exatas de proteínas, carboidratos e gordura para a dieta apresentada na tabela, assinale a alternativa que
apresenta a quantidade de gramas do Alimento A utilizada nessa combinação.
(A) 28
(B) 23
(C) 32
(D) 26
QUESTÃO 42
A multivacinação contra o sarampo na zona rural de Cacoal tem 98 pontos estratégicos. A probabilidade de uma pessoa
ser vacinada em qualquer um desses pontos é a mesma. Dentre os 98 pontos, tem-se três da “LINHA 14” e quatro da
“LINHA 11”, conforme tabela abaixo:

A partir dessas informações, a probabilidade de uma pessoa ter sido vacinada no posto “BICO DA CORUJA”, sabendo-se
que ela não se vacinou em nenhum posto da “LINHA 11”, é:
(A) 1/98
(B) 3/94
(C) 1/94
(D) 3/98

C
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Química
QUESTÃO 43
Vitaminas são substâncias nutrientes, indispensáveis à dieta alimentar dos seres humanos, pois regulam muitos processos
vitais. As vitaminas podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. Abaixo são dadas fórmulas estruturais de quatro vitaminas:
E, B1, K1 e C.
CH3
HO
CH3
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Considerando as fórmulas estruturais das vitaminas apresentadas e sua solubilidade, assinale V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(
) A vitamina B1 é hidrossolúvel e a vitamina K1 é lipossolúvel.
(
) De todas as vitaminas apresentadas, somente a vitamina C é lipossolúvel.
(
) Somente as vitaminas E, K1 e C são hidrossolúveis.
(
) As vitaminas C e B1 são hidrossolúveis.
Marque a sequência correta.
(A) F, V, V, F
(B) V, F, F, V
(C) V, V, F, F
(D) F, F, V, V
C
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Instrução: Sobre a Tabela Periódica dos Elementos Químicos, leia os textos abaixo que servirão de base para
responder às questões 44 e 45.
Texto 1: A IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada, traduzido do inglês International Union of Pure and
Applied Chemistry) em seu 46.º Congresso realizado no ano de 2016 no Brasil, na cidade de São Paulo, numa atitude
inédita, ratificou os nomes de quatro novos elementos químicos: Nihonio (Z = 113), Moscóvio (Z = 115), Tenessínio
(Z = 117) e Oganessônio (Z = 118), que estão localizados na sétima linha da Tabela Periódica. Além disso, foi uma forma
de homenagear a Sociedade Brasileira de Química no seu 40.º aniversário, segundo a Presidente da IUPAC, Natalia
Tarasova.
(Disponível em: http://agencia.fapesp.br/iupac-ratifica-no-brasil-quatro-novos-elementos-quimicos/25670. Acesso em: 26/10/2019. Adaptado.)

Texto 2: A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de dezembro de 2017, durante sua 74ª Reunião Plenária,
proclamou o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos (International Year of
the Periodic Table of Chemical Elements – IYPT 2019). Com base nessa decisão, o IYPT 2019 foi aprovado pela
Conferência Geral da UNESCO em sua 39ª Sessão. O ano de 1869 é considerado o ano da descoberta do Sistema
Periódico. O IYPT 2019 também comemora os 150 anos do estabelecimento da Tabela Periódica dos Elementos
Químicos. O Ano Internacional visa reconhecer a importância da Tabela Periódica como uma das conquistas mais
importantes e influentes da ciência moderna, que reflete a essência não apenas da Química, mas também da Física, da
Biologia e de outras áreas das ciências puras. O IYPT 2019 é uma oportunidade para se refletir sobre os muitos aspectos
da Tabela Periódica, incluindo sua história, o papel das mulheres na pesquisa científica, as tendências e as perspectivas
mundiais sobre a ciência para o desenvolvimento sustentável, além dos impactos sociais e econômicos dessa área.
(Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/prizes-and-celebrations. Acesso em: 26/10/2019. Adaptado.)

QUESTÃO 44
Considerando os quatro novos elementos, sua localização na Tabela Periódica e suas distribuições eletrônicas em
camadas (K, L, M, N... etc.), assinale a afirmativa correta.
(A) O elemento Nihônio é um calcogênio e o Oganessônio é um halogênio.
(B) Os elementos Tenessínio e Oganessônio estão localizados, respectivamente, nas famílias 14 e 16.
(C) Apenas dois destes novos elementos são classificados como elementos representativos, o Nihônio e o Oganessônio.
(D) Os elementos Nihônio e Moscóvio estão localizados, respectivamente, nas famílias 13 e 15.
QUESTÃO 45
Considerando a descoberta das propriedades periódicas dos elementos contidos na tabela periódica, é correto afirmar que
a forma como são organizados os elementos químicos de acordo com as semelhanças em suas propriedades físicas e
químicas é atribuída a
(A) Dmitri Mendeleev.
(B) Johann Döbereiner.
(C) Alexandre Chancourtois.
(D) John Newlands.
QUESTÃO 46
Leia a seguinte notícia: O americano John B. Goodenough, o britânico-americano M. Stanley Whittingham e o japonês
Akira Yoshino são os vencedores do Prêmio Nobel 2019 de Química pelo desenvolvimento de baterias de íons de lítio,
hoje usadas em celulares, notebooks e carros elétricos. A descoberta foi feita no começo da década de 70.
(Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/10/09/nobel-de-quimica-2019. Acesso em: 26/10/2019.)

A respeito das baterias de íons de lítio, é correto afirmar:
(A) Quando a bateria é carregada por uma fonte externa, os íons de lítio migram do ânodo (LiCoO 2) para o cátodo
(grafite).
(B) As baterias que empregavam lítio puro apresentavam a mesma segurança e eficiência dessas baterias atuais de íons
de lítio.
(C) O sucesso na aplicação dessas baterias como dispositivos eletrônicos depende do tamanho reduzido do íon de lítio
para seu funcionamento.
(D) Quando a bateria descarrega, os íons de lítio se movem do cátodo para o ânodo.
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QUESTÃO 47
Um perito criminal da Polícia Federal analisou cinco amostras de cocaína nos laboratórios de perícia forense, constatando
assim que havia uma mistura de paracetamol com cocaína, pois o paracetamol é usado como adulterante pelos traficantes
de drogas para aumentar o volume da droga e simular seus efeitos no organismo. Aquecendo a amostra, constatou que as
duas substâncias, a cocaína e o paracetamol, fundiam-se aproximadamente na mesma temperatura, deduzindo então que
as moléculas possuem afinidade química, devido às funções orgânicas presentes nestas duas substâncias, cujas fórmulas
estruturais são apresentadas a seguir.
CH3

CH3

H

N

N

O
CH3

O

O
O

HO
O

Paracetamol

Cocaína

Sobre as forças intermoleculares que devem estar agindo, contribuindo para uma maior atração entre as moléculas da
cocaína e do paracetamol, e, consequentemente, para uma fusão das duas substâncias praticamente à mesma
temperatura, pode-se identificar interações do tipo:
(A) Dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio, apenas.
(B) Dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio e forças de dispersão de London.
(C) Somente ligações de hidrogênio e forças de dispersão de London.
(D) Dipolo-dipolo e forças de dispersão de London, apenas.
QUESTÃO 48
O alumínio é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, sendo o Brasil um dos principais países a reciclar
objetos deste metal, constituindo cerca de 60% do total de alumínio comercializado em nosso território. Um pedaço de
folha de alumínio de área igual a 2,00 cm2 e espessura igual a 0,60 cm reage com bromo líquido para produzir AlBr 3.
Quantos gramas, aproximadamente, de brometo de alumínio foram obtidos, considerando que o alumínio reage
completamente?
Dados:
(A) 32
Considere a reação balanceada:
Massas Molares em g/mol: Al = 27; Br = 79,9
(B) 4

(
)
(
)
(
)
Densidade do alumínio = 2,70 g/cm3
(C) 16
(D) 8
QUESTÃO 49
Um cilindro de 30 L contém 8,0 g de gás hidrogênio (H2) e 56 g de gás nitrogênio (N2) a uma temperatura de 27 °C. Qual
é a pressão total (aproximada) da mistura em atmosferas?
(A) 9,8
Dados:
(B) 1,6
H = 1,0; N = 14,0; Constante dos gases ideais R = 0,082 L atm/K mol;
(C) 3,3
T (K) = t (°C) + 273
(D) 4,9
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QUESTÃO 50
A Química do elemento Nitrogênio é uma das mais ricas em termos de aplicações devido à diversidade de compostos que
apresenta, tanto quando se refere aos seres vivos como às aplicações comerciais e industriais. Um dos compostos mais
importantes é a amônia (NH3), que é uma forma de fixar nitrogênio elementar através do Processo Haber. Por sua vez, a
oxidação catalítica da amônia (com catalisador de Platina) fornece o óxido nítrico (NO), que, quando exposto ao O 2 do ar, é
convertido a NO2. Este último, ao ser borbulhado na água, forma o ácido nítrico, conforme reação abaixo:
( )

()



(

)

( )

A respeito da obtenção e das aplicações do ácido nítrico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
) O nitrogênio da molécula de NO2, na reação acima, não sofre oxidação e redução simultâneas, mas sofre
desproporcionamento.
(
) O HNO3 concentrado reage ou oxida a maioria dos metais exceto Au, Pt, Rh, Ir.
(
) A partir do NO resultante da obtenção de ácido nítrico, não é possível refazer a cadeia de reações explicada
no texto e produzir mais HNO3.
(
) A nitrocelulose e o trinitrotolueno são explosivos produzidos a partir de ácido nítrico.
Assinale a sequência correta.
(A) F, V, V, F
(B) V, F, V, F
(C) F, V, F, V
(D) V, F, F, V

CIÊNCIAS HUMANAS
História
QUESTÃO 51
Povos e povos indígenas desapareceram da face da terra como consequência do que hoje se chama, num eufemismo
envergonhado, de ‘o encontro’ de sociedades do Antigo e do Novo Mundo. Esse morticínio nunca visto foi fruto de um
processo [...] resultado espantoso de reduzir uma população que estava na casa de dois milhões em 1500 aos poucos
mais de 800 mil índios que hoje habitam o Brasil.
(CUNHA, M. C. da. História dos Índios do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.)

Quais elementos explicam o expressivo declínio da população indígena no Brasil no período colonial?
(A) O confinamento indígena em reservas e o abandono das formas tradicionais de organização tribal.
(B) O aldeamento realizado pelos jesuítas e a concorrência do escravo africano nos trabalhos agrícolas.
(C) As mudanças climáticas devido ao desmatamento promovido pelos engenhos e a conversão forçada ao catolicismo.
(D) Epidemias trazidas pelos europeus e o acirramento das guerras entre os povos indígenas.
QUESTÃO 52
Em 24 de março de 1976, mais um golpe militar aconteceu em um país latino-americano, no caso a Argentina. A
presidente Isabel Perón foi destituída e substituída por uma junta militar composta pelo General Jorge Rafael Videla, o
Almirante Emilio Eduardo Masseda e o Brigadeiro Orlando Ramón Agosti. A ditadura que seguiu ao golpe foi uma das
mais sangrentas da América do Sul, o número de mortos e desaparecidos, durante a chamada “guerra suja”, é de até 30
mil pessoas. A dureza do regime autoritário pode ser percebida na frase do integrante da Junta Militar, o General Jorge
Rafael Videla: “ [...] um terrorista não é só aquele que porta uma bomba ou uma pistola, senão também aquele que difunde
ideias contrárias à civilização ocidental e cristã”. A partir das palavras do militar, percebe-se quem eram considerados os
inimigos do regime:
(A) A Igreja Católica.
(B) Os subversivos.
(C) As classes trabalhadoras.
(D) As mães da Plaza de Mayo.
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QUESTÃO 53

(http://www.collectorsroom.com.br/2010/06/1968-no-rock-revolucao-da-juventude.html. Acesso em 01/10/2019.)

A imagem acima se refere a um dos maiores movimentos sociais e culturais que abalaram o mundo ocidental na segunda
metade do século XX, o Maio de 68. O estopim do movimento foi a tentativa de implementação do Plano Fouchet pelo
Governo de Charles De Gaulle. Em que consistia o Plano Fouchet?
(A) Proposta de reforma do ensino superior com o objetivo de diminuir o número de estudantes nas universidades
francesas.
(B) Conjunto de medidas culturais de privatização dos museus e centro culturais franceses, como o Museu do Louvre.
(C) Projeto de mudanças constitucionais de restrição dos direitos previdenciários e trabalhistas.
(D) Plano de aumento das concessões privadas no sistema educacional permitindo a participação de grandes empresas
transnacionais.
QUESTÃO 54
“Neste domingo, o STF derrubou uma liminar do Tribunal de Justiça do RJ que permitia o recolhimento de livros com
temática LGBTQ.
Na última quinta-feira (5/9), o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, determinou o recolhimento de exemplares do romance
gráfico "Vingadores, a cruzada das crianças" (Salvat), que tem a imagem de um beijo entre dois personagens masculinos.”
(https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/08. Acesso em: 01/10/2019.)

A notícia veiculada pela página do G1 diz respeito a eventos ocorridos na Bienal do Livro de 2019. A decisão do prefeito
da cidade do Rio de Janeiro Marcelo Crivela, revogada pelo STF, não respeitou qual princípio fundamental consagrado na
Constituição Federal de 1988?
(A) Direito à vida
(B) Liberdade de confissão religiosa
(C) Direito de propriedade
(D) Liberdade de expressão
QUESTÃO 55
Em 1534, o então rei de Portugal Dom João III decretou a divisão da América Portuguesa em Capitanias; implementando
na colônia uma prática já utilizada em outros domínios lusitanos. Na América Portuguesa, o sistema de capitanias
enfrentou enormes obstáculos. Quais foram esses obstáculos?
(A) A crônica falta de mão de obra e os limitados recursos naturais.
(B) A falta de espírito empreendedor do português e os pesados impostos da Coroa.
(C) Escassez de capital para o empreendimento colonial e a distância em relação a Portugal.
(D) A preocupação dos donatários na conversão dos indígenas e a resistências dos recém-chegados africanos.
C
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Geografia
QUESTÃO 56
Sobre características do processo de industrialização no Brasil e no mundo, analise os textos.
I- A disponibilidade de mão de obra e a proximidade do mercado consumidor foram fatores fundamentais para a
localização de muitas indústrias, sobretudo as de bens de consumo, como alimentos e roupas. No caso brasileiro,
essas
indústrias
deram
início
ao
modelo
industrial
que
ficou
conhecido
como
________________________________.
II- A padronização das peças e a fabricação de um único produto em grande quantidade são alguns dos princípios
fundamentais do modelo industrial conhecido como ________________________________. Esse modelo criou
condições para o crescimento contínuo das economias capitalistas no pós-Segunda Guerra Mundial.
III- Em meados da década de 1970, um novo modelo industrial se faz presente com a introdução de máquinas e
equipamentos tecnologicamente mais avançados como robôs, e novos métodos de organização da produção mais
flexíveis. Esse novo modelo ficou conhecido como _______________________________.
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
(A) Fordismo, substituição de importação, taylorismo.
(B) Substituição de importação, toyotismo, fordismo.
(C) Substituição de importação, fordismo, toyotismo.
(D) Capitalismo tardio, taylorismo, fordismo.

QUESTÃO 57
Leia os textos que discorrem sobre características da urbanização dos países subdesenvolvidos.
I- Conurbação se aplica quando ocorre a junção física das áreas urbanas dos municípios contíguos em que a
passagem de um município a outro se dá em meio a um cenário urbano contínuo, onde a paisagem segue tomada
de edificações, ruas, praças e outros elementos típicos das cidades.
II- Segregação Espacial está presente nas grandes cidades da América Latina e África. A segregação ocorre em
virtude de um conjunto de fatores sociais, econômicos, culturais, históricos e raciais no espaço das cidades. A
materialização pode ser encontrada na forma de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de
invasão.
III- Macrocefalia urbana se aplica especialmente na América Latina e África, em que muitas cidades tiveram um
crescimento urbano rápido e desordenado, fruto de intenso êxodo rural, o que ocasionou o aparecimento de
moradias precárias sem ou com pouco atendimento de saneamento básico.
IV- Quando o poder de atração ou polarização de uma cidade é grande a ponto de formar uma grande malha urbana
com vários municípios vizinhos, tem-se a formação de uma Megalópole.
Está correto o que se afirma em
(A) I, II e IV, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I e III, apenas.
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QUESTÃO 58
Uma projeção cartográfica é a representação de uma superfície esférica (a Terra) num plano (o Mapa), ou seja, trata-se de
um “sistema plano de meridianos e paralelos” (Canevá), sobre os quais pode ser desenhado um mapa (conforme figura
abaixo), o que permite localizar qualquer ponto do planeta.

(Disponível em: http://www.padogeo.com. Acesso em: 10/10/2019.)

Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta.
(A) O Paralelo 0º identifica a linha do Equador que divide a terra em dois hemisférios, o Norte e o Sul, sendo também a
região de baixas latitudes em que ocorrem climas com temperaturas elevadas.
(B) O ponto assinalado com a letra C pode ser identificado como longitude média e latitude de 160 º leste, em que
predominam climas frios.
(C) O meridiano 140º leste está representado pelo ponto D, que também faz referência a uma região de baixas latitudes
em que predominam climas mais amenos.
(D) O ponto B, de latitude 60o leste, está situado na zona temperada da Terra, em que as quatro estações do ano são
bem definidas.
QUESTÃO 59
Assinale a alternativa que apresenta bacia hidrográfica com caracterização INCORRETA.
(A) A bacia Tocantins-Araguaia é conhecida como a bacia de integração nacional e, após a criação da hidrelétrica de
Itumbiara, passou a apresentar o melhor aproveitamento do potencial energético brasileiro.
(B) A bacia Amazônica é a maior bacia fluvial do mundo e banha cerca de 40% do território brasileiro. Seu principal rio é
o Amazonas cuja nascente localiza-se nos Andes peruanos.
(C) A bacia Platina (ou do Prata) abrange uma área drenada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. É um dos principais
conjuntos fluviais do mundo e o segundo maior da América do Sul. Nessa bacia encontra-se a maior usina hidrelétrica
do país: a Itaipu.
(D) A bacia do São Francisco abriga o principal rio que lhe empresta o nome. Nasce na serra da Canastra em Minas
Gerais e atravessa a região do Polígono das secas no sertão semiárido do Nordeste.
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QUESTÃO 60
A coluna da esquerda apresenta diferentes sistemas de produção agrícolas e a da direita, a caracterização de cada um.
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1- Agricultura itinerante
(
) Praticada predominantemente em unidades rurais pequenas e médias
2- Agricultura de irrigação
com utilização de mão de obra do grupo familiar e, eventualmente, da
3- Agricultura familiar
comunidade local.
4- Agricultura moderna
(
) É uma forma de produção com foco na subsistência, que utiliza técnicas
de queimada para limpar o solo antes do cultivo. Quando o solo mostra
sinais de esgotamento, é abandonado (para descanso e recuperação da
fertilidade) iniciando-se o processo em outra área.
(
) Muito utilizada em áreas produtivas em climas secos, como o centro do
Chile, a Califórnia (no oeste dos Estados Unidos), o vale do São
Francisco (Sudeste e Nordeste do Brasil) e o vale do Nilo (no Egito).
(
) Utiliza métodos científicos de cultivo, produtos agroquímicos, pesquisa
genética em sementes, mecanização, entre outros. Destinada
principalmente ao comércio.
Marque a sequência correta.
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 3, 2, 4, 1
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 3, 1, 2, 4
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PROVA DE REDAÇÃO
Leia os textos de apoio a seguir.
O acidente de Mariana ocorreu em 05 de novembro de 2015 quando a barragem da mineradora Samarco rompeu e liberou
uma grande quantidade de lama, que destruiu o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, Minas Gerais. O
corpo de 19 pessoas foram encontrados após o acidente, e foram desabrigadas 1,2 mil. Além das perdas humanas, o
acidente teve grande impacto ambiental, uma vez que grandes regiões ficaram cobertas de lama e rios foram atingidos
pelos rejeitos. Nesse acidente, várias espécies morreram, tanto de plantas quanto de animais e micro-organismos. Além
disso, a grande quantidade de resíduos afetou o solo e os rios. De acordo com especialistas, o rio Doce, o mais atingido,
precisará de cerca de dez anos para se recuperar completamente do desastre.
(Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia. Acesso em 15/08/2019.)

No dia 25 de janeiro de 2019, outra barragem, menor que a de Fundão, se rompeu na Mina Córrego do Feijão, da Vale,
em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O desastre ambiental é considerado menor que o causado
em Mariana, mas a tragédia humana é muito maior. Até a tarde do dia 1º de fevereiro de 2019, sete dias após o
rompimento da barragem, já haviam sido confirmadas 110 mortes e 238 pessoas desaparecidas. Até o momento, o
Corpo de Bombeiros, que ainda busca corpos, faz a maior operação de resgate da história. De acordo com a Semad, a
lama com rejeitos da barragem B1 atingiu a bacia hidrográfica do Ribeirão Ferro-Carvão; córrego da Olaria, córrego
Samambaia, córrego Tijuco e Rio Paraopeba, que deságua no Rio São Francisco.
(Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/06/05. Acesso em 15/08/2019.)

PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE TEXTO
Momentos marcantes e desesperadores, como o rompimento das barragens em Minas Gerais, fazem com que a
sociedade brasileira reflita sobre os impactos negativos das tragédias ambientais! Sem dúvida, os desastres ambientais
constituem grande preocupação dos tempos atuais, principalmente porque os efeitos são arrastados por anos e mais anos
à frente, e reverter essa situação dependerá da forma como encaramos a nossa existência. A partir das reflexões sobre
esse assunto, produza um texto dissertativo-argumentativo discutindo três prejuízos que podem ser ocasionados por conta
dos desastres ambientais e possíveis soluções.
Lembre-se de que seu texto deve apresentar argumentos pertinentes, coesão e coerência, correção gramatical e obedecer
ao gênero solicitado.

ATENÇÃO: NÃO ASSINE SEU TEXTO
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