FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA

Processo Seletivo Medicina
2º Semestre de 2019

PROVA D
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.
2. Use como rascunho o Gabarito (versão do candidato) da Prova Objetiva e o Rascunho da Redação
reproduzidos ao final deste caderno.
3. Ao receber as Folhas de Respostas:
• Confira seu nome, número de inscrição e assinale o tipo de prova.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS da Prova Objetiva,
com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria,
a seguinte frase:

“Deixar ir embora. Soltar. Desprender-se.” Luis Fernando Verissimo

ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.
Conforme Edital, por motivo de segurança e sigilo, os candidatos somente poderão deixar o local de provas depois de decorridas 4 horas
do início de realização das provas. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova e / ou rascunhos e / ou anotações.
O tempo de duração das provas abrange a assinatura das Folhas de Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da
Prova Objetiva para a Folha de Respostas, a conferência e assinatura da Folha de Identificação do Caderno de Respostas - Redação,
bem como a transcrição do rascunho da Redação para o Caderno de Respostas - Redação. Será proibido, durante a realização das provas,
fazer uso ou portar, mesmo que desligados, quaisquer equipamentos eletrônicos ou analógicos. Poderá ser eliminado o candidato que: tratar
com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; estabelecer comunicação com outros candidatos
ou com pessoas estranhas a este Vestibular, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; portar
arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte; fizer uso de livros,
códigos, manuais, impressos e anotações. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na
sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas,
retirando-se da sala de prova de uma só vez. Não haverá substituição da Folha de Respostas e Caderno de Respostas - Redação por erro
do candidato.

Os gabaritos e os cadernos de questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 2 de junho de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a)
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
80 (oitenta) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de respostas
para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e
Literatura Brasileira, 10 (dez) questões de Língua Estrangeira Moderna (Inglês),
15 (quinze) questões de Biologia, 15 (quinze) questões de Matemática, 15 (quinze)
questões de Física, 15 (quinze) questões de Química e o tema de Redação.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
BRASILEIRA
INSTRUÇÃO: Leia este texto para responder às
questões de 1 a 3.
Abaporu, A Lua e a andorinha
A venda da tela A Lua (1928), de Tarsila do Amaral, para
o MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York), por
US$ 20 milhões, reacendeu o debate sobre a capacidade
das instituições nacionais em manter o nosso patrimônio
artístico e cultural, em especial obras de arte pertencentes
ao modernismo brasileiro, revalorizado no mercado
internacional.
Essa pintura pertence à fase antropofágica de Tarsila,
como Abaporu e algumas pouquíssimas outras.
Abaporu, vale lembrar, foi adquirida pelo colecionador
Eduardo Constantini em 1995, por US$ 1,4 milhão,
para figurar como uma das joias da coroa do Malba,
em Buenos Aires.
A Lua chamou a atenção dos curadores do museu norteamericano durante os preparativos para uma grande
mostra de Tarsila, ocorrida no ano passado, em Nova York. 
Atualmente, é difícil obter uma das obras desse período,
bastante disputado porque permite sugerir a existência de
um surrealismo brasileiro “pari passu” ao europeu. [...]
Os museus brasileiros deveriam ter condições de adquirir
uma tela dessa importância – em vez do que ocorreu
recentemente com o MAM Rio (Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro), que leiloou uma pintura de seu acervo
para tentar equilibrar as contas. Mas devemos lembrar
que também temos por aqui muitas instituições bem
cuidadas, nas quais se encontram obras tão importantes
quanto Abaporu e A Lua. [...]
Entretanto, a aquisição feita pelo MoMA deve ser brindada
com feliz sobriedade. É um museu com uma das melhores
coleções de arte moderna do mundo, que acaba de
conquistar uma bela pintura da nossa Tarsila do Amaral.
O ato é mais simbólico do que pragmático. Como diz o
ditado: uma só andorinha não faz o verão.
BAGOLIN, Luiz Armando.
Disponível em: <encurtador.com.br/hlxy6>.
Acesso em: 22 abr. 2019. [Fragmento].

QUESTÃO 1
No trecho: “Mas devemos lembrar que também temos
por aqui muitas instituições bem cuidadas, nas quais
se encontram obras tão importantes quanto Abaporu e
A Lua.”, o autor
A) afirma que há, no Brasil, instituições sérias que
cuidam bem de seus acervos ainda que abjetos.
B) traz à memória que, no Brasil, há museus de
excelência que expuseram as obras Abaporu e
A Lua.
C) faz recordar que existem boas instituições
brasileiras cujo acervo compreende obras
respeitáveis.
D) rememora que obras de grande expressão
devem ser bem cuidadas ainda que nos museus
nacionais.

QUESTÃO 2
O texto “Abaporu, A Lua e a andorinha” é um(a)
A) carta ao leitor que permite o diálogo dos leitores
com o editor e foi publicada em um jornal de
grande circulação nacional para elogiar a iniciativa
de determinadas instituições.
B) reportagem que tem por finalidade informar a
opinião de um articulista sobre uma matéria
publicada em um meio impresso de divulgação
sobre a revalorização do modernismo.
C) notícia cujo objetivo principal é denunciar a grave
situação da venda das obras Abaporu e A Lua de
Tarsila do Amaral para compor acervos de museus
de outros países.
D) artigo de opinião que expõe a incapacidade
das instituições brasileiras em conservar seu
patrimônio artístico e defende a aquisição da obra
de Tarsila do Amaral pelo MoMA.
QUESTÃO 3
Releia este trecho.
“Atualmente, é difícil obter uma das obras desse período,
bastante disputado porque permite sugerir a existência de
um surrealismo brasileiro ‘pari passu’ ao europeu.”
Assinale a alternativa em que a palavra destacada exerce
a mesma função morfológica que “surrealismo” nesse
trecho.
A) Com o intuito de se afastar dos temas abordados
na arte europeia, os artistas modernistas se
empenharam em criar uma estética tipicamente
brasileira.
B) A antropofagia ou movimento antropofágico é
um conceito apresentado pelos modernistas,
visto como um dos movimentos mais radicais do
período.
C) Tarsila do Amaral foi uma grande pintora e
desenhista brasileira com fama no Brasil e no
exterior; nasceu em uma família rica e tradicional
do interior de São Paulo.
D) Em sua viagem a Minas Gerais, Tarsila do Amaral
encontrou-se com as cores de sua infância e
apaixonou-se pelas decorações populares das
casas da região.
QUESTÃO 4
A vírgula indica uma pausa breve, usada em determinados
casos, conforme se verifica nos enunciados a seguir,
escritos por renomados autores brasileiros.
Nesse contexto, assinale a alternativa em que o emprego
da vírgula está corretamente justificado.
A) “O tutu era um tutu honesto, forte, poderoso e
saudável.” (Jorge Amado) – a vírgula separa
termos de uma mesma função sintática.
B) “Ó mundo, minha família atual não te possui.”
(Murilo Mendes) – a vírgula separa um aposto
explicativo.
C) “Era costume de sempre, na família, a ceia de
Natal.” (Mario de Andrade) – a vírgula separa um
complemento nominal intercalado.
D) “O amor, por exemplo, é um sacerdócio.” (Machado
de Assis) – a vírgula indica elipse, ou seja,
a omissão de um termo.
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QUESTÃO 5
Leia esta charge.

O TEMPO, 13 abr. 2019. p. 2.

Na análise da construção desse texto, o chargista recorre à intertextualidade
A) temática, expondo uma nova e atual versão de um assunto em evidência no século XX.
B) estilística, apresentando, com humor, uma paródia de um acontecimento do século XXI.
C) implícita, fazendo alusão a um fato de 2001 passível de reconhecimento pelo leitor.
D) tipológica, exibindo uma sequência narrativa de um episódio socio-histórico de 2011.
QUESTÃO 6
Leia estes textos.
Texto I

Disponível em: <encurtador.com.br/hszS6>. Acesso em: 24 abr. 2019.

Texto II

Disponível em: <encurtador.com.br/sERZ4>. Acesso em: 24 abr. 2019.

A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes sociais. Ao comparar os registros linguísticos desses textos,
conclui-se que
A) o texto I apresenta um dialeto familiar, e o texto II exibe um idioleto com vocabulário erudito.
B) o texto I apresenta uma linguagem regional, e o texto II, apresenta uma linguagem coloquial.
C) os textos I e II apresentam registro de linguagem adotado em situação formal de comunicação.
D) os textos I e II apresentam falares socioletais adotados por grupos homogêneos com características comuns.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 8

Leia este texto.

“A mídia costuma apresentar o Novo Acordo Ortográfico
como uma unificação da língua. [...] O Acordo não mexe
na língua (nem poderia, já que a língua não é passível de
ser alterada por leis, decretos e acordos) – ele apenas
unifica a ortografia.”

A mãe de um garoto de nove anos escreveu reclamando
de uma regra que a escola que seu filho frequenta adota.
Ela marcou uma visita do menino ao pediatra e queria
buscá-lo antes do fim das aulas. Só que a escola não
permite essa prática e, mesmo com a insistência dela,
não cedeu. Resultado: o garoto precisou faltar nesse dia.
Nossa leitora tem dois argumentos para contestar a
posição da escola: considera melhor o aluno assistir a uma
parte da aula do que faltar o dia todo e acha que a rigidez
e o apego às regras não contemplam a diversidade da
necessidade dos alunos. Creio que essa questão merece
uma boa reflexão.
Antes de tudo, vamos lembrar que à escola cabe a
transmissão do conhecimento em uma situação específica:
no coletivo. Os alunos devem aprender com seus colegas,
e isso leva a uma série de outros aprendizados. Um deles
é o respeito às leis da instituição escolar, um espaço de
convívio público.
Muitas das leis que existem na escola são resultantes de
princípios que servem de base ao bom convívio. Está certo
que muitas escolas se importam mais com as regras do
que com os princípios por trás delas e, por isso, exageram
nas medidas que tomam. É o caso do uso do uniforme,
por exemplo. Sei de alunos que foram impedidos de entrar
na escola porque usavam meias brancas com pequenos
enfeites coloridos.
Mas, à parte esses equívocos, os pais deveriam acatar as
leis escolares e incentivar os filhos a respeitá-las porque,
assim, ensinam também o que significa ser cidadão, viver
em comunidade. Imagine, leitor, uma escola com centenas
de alunos tendo de administrar entradas e saídas fora do
horário. As aulas ficam confusas, os alunos, dispersos, e
o espaço, desorganizado. E isso influencia o aprendizado
de todos.
SAYÃO, Rosely. Disponível em: <https://aprendendoaensinar.
wordpress.com/page/27/>. Acesso em: 24 abr. 2019.
[Fragmento].

Para defender seu ponto de vista, a autora, em sua
argumentação,

FARACO, Carlos Alberto.
Disponível em: <encurtador.com.br/nKRW1>.
Acesso em: 21 abr. 2019.

Nessa proposta de unificação da ortografia, conforme
defende Faraco, “as mudanças, para nós, brasileiros, são
poucas. Alcançam a acentuação de algumas palavras e
operam algumas simplificações nas regras de uso do hífen”.
O Novo Acordo Ortográfico determina que se emprega o
acento
A) circunflexo do primeiro ‘o’ em palavras terminadas
em ‘oo’, tais como: vôo, enjôo, abençôo, perdôo.
B) circunflexo das formas verbais da terceira pessoa
do plural terminadas em ‘eem’ como: lêem, dêem.
C) agudo no “i” e no “u” tônicos, quando precedidos
de ditongo, nas palavras paroxítonas como:
feiúra, baiúca.
D) agudo (ou o acento circunflexo) em palavras
como econômico / económico, fêmur / fémur,
bebê / bebé.
INSTRUÇÃO: Leia este texto para responder às questões
9 e 10.
A Ideia
De onde ela vem? De que matéria bruta
Vem essa luz que sobre as nebulosas
Cai de incógnitas criptas misteriosas
Como as estalactites duma gruta?!
Vem da psicogenética e alta luta
Do feixe de moléculas nervosas,
Que, em desintegrações maravilhosas,
Delibera, e depois, quer e executa!
Vem do encéfalo absconso que a constringe,
Chega em seguida às cordas da laringe,

A) apoia a mãe do garoto por reclamar da regra
adotada pela escola frequentada pelo filho e por
concordar que a falta às aulas é prejudicial, mas
que a ida ao pediatra é importante.

Tísica, tênue, mínima, raquítica...

B) contesta a rigidez do regulamento da escola que
não considera as necessidades individuais dos
alunos, investindo sobretudo em regras coletivas
e na transmissão dos saberes.

No molambo da língua paralítica!

Quebra a força centrípeta que a amarra,
Mas, de repente, e quase morta, esbarra
ANJOS, Augusto dos. Eu e outros poemas.
São Paulo: Ática, 2005. p. 54

C) alega que, em função da valorização do bom
convívio, devem existir medidas como a adoção
de uniformes e de princípios rígidos tais como o
modo pelo qual os alunos devem se apresentar.
D) sugere ser um equívoco o desacato às leis
escolares porque, sem elas, os ensinamentos que
conduzem à cidadania estariam comprometidos e
o caos instalado na esfera escolar.
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QUESTÃO 9
Considerando os estilos de época da literatura brasileira,
esse poema:

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS)
INSTRUCTIONS: Read each extract text carefully and
then mark the alternative that answers the question or
completes the sentence presented after each one.

I.

apresenta característica simbolista pela opção
de o eu lírico empregar o termo Ideia com
maiúscula, elevando-a a um conceito universal.

II.

ratifica traços realistas marcados pelo desespero
do eu lírico, diante da impotência da língua para
dar sentido a conceitos não prosaicos.

QUESTÃO 11

III.

retoma a visão romântica do mundo interior em
que o ser humano pode ser dotado de genialidade
e de grande riqueza na sua essência.

IV.

evidencia característica naturalista encontrada
no cientificismo e na base bioquímica dos
processos mentais.

In the past, doctors would check 18 specific points on
a person’s body to see how many of them were painful
when pressed firmly. Newer guidelines don’t require a
tender point exam. Instead, a fibromyalgia diagnosis can
be made if a person has had widespread pain for more
than three months – with no underlying medical condition
that could cause the pain.

Estão corretas as afirmativas
A) I e IV, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
QUESTÃO 10
“A linguagem do poema “A Ideia” surpreende e modifica
uma tradição poética brasileira, em grande parte
construída com base em sentimentalismo, delicadezas e
fantasias.”
CEREJA e MAGALHÃES. Português Linguagens. São Paulo:
Saraiva, 2013.

Avaliando-se a textualização do discurso desse poema
e suas implicações na produção de sentido, constata-se
interdependência de conceitos na(o)
A) primeira estrofe, em que é usada a expressão
metonímica “como as estalactites duma gruta”
para se referir à matéria bruta como uma luz sobre
as cavernas misteriosas.
B) segunda e terceira estrofes, em que a Ideia tem
origem na luta do feixe de moléculas nervosas,
passa pelo encéfalo e chega à laringe e, nesse
percurso, sofre perdas.
C) quarta estrofe, em que o eu lírico apresenta o
momento em que a Ideia adquire forma imaterial e,
nesse estágio, ela é reproduzida em sua plenitude,
com pujança e vigor.
D) contexto poético, em que os termos “centrípeta”,
“constringir”, “tísico” têm origem nas ciências e
significam, respectivamente, “que foge do centro”,
“afrouxar” e “anêmico”.

Fibromyalgia

Available at: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/
fibromyalgia/>. Accessed on: April 22nd, 2019.

According to the extract, in order to diagnose fibromyalgia,
A) nowadays, as in the past, doctors have to check
18 specific points on a person’s body.
B) a patient who has had widespread pain for more
than three months is a strong candidate.
C) at present, parts of the patient’s body have to be
pressed to confirm the painful condition of those
parts.
D) nowadays guidelines require a tender point exam
in order to check the medical condition of the
patient.
QUESTÃO 12
Fibromyalgia
A variety of different therapies can help reduce the effect
that fibromyalgia has on your body and your life. Examples
include:
•

Physical therapy – A physical therapist can teach
you exercises that will improve your strength,
flexibility and stamina. Water-based exercises
might be particularly helpful.

•

Occupational therapy – An occupational
therapist can help you make adjustments to your
work area or the way you perform certain tasks
that will cause less stress on your body.

•

Counseling – Talking with a counselor can help
strengthen your belief in your abilities and teach
you strategies for dealing with stressful situations.

Available at: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/
fibromyalgia>. Accessed on: April 22nd, 2019.

According to the extract, physical therapy, occupational
therapy and counseling are
A) three adequate professions for people who suffer
from fibromyalgia.
B) strategies that help the doctor to diagnose
fibromyalgia in patients.
C) ways to help the patient reduce the effects of
fibromyalgia on his/her body.
D) exercises that should be practiced under the water
with the help of the doctor.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

Alzheimer’s is the most common cause of dementia
among older adults. Dementia is the loss of cognitive
functioning – thinking, remembering, and reasoning – and
behavioral abilities to such an extent that it interferes with
a person’s daily life and activities. Dementia ranges in
severity from the mildest stage, when it is just beginning
to affect a person’s functioning, to the most severe stage,
when the person must depend completely on others for
basic activities of daily living.
Available at: <https://www.nia.nih.gov/health/alzheimersdisease>. Accessed on: April 22nd, 2019.

Mark the alternative that contradicts the text in relation to
the description of dementia.
A) It interferes with a person’s life and activities.
B) It can be manifested in different stages.
C) It never changes the person’s way of life.
D) It manifests in the loss of behavioral abilities.

Shark Liver Oil
Shark liver oil (SLO) has been used to help treat cancer,
skin conditions, and respiratory ailments, as well as to
reduce recurrent aphthous stomatitis and prevent radiation
sickness. However, limited clinical data are available.
Alkylglycerols have been studied as an immune system
modulator and anti-inflammatory. Animal data suggest
SLO may improve fertility.
Available at: <https://www.drugs.com/npp/shark-liver-oil.html>.
Accessed on: April 20th, 2019.

Shark liver oil is at present used as
A) an exclusive treatment for cancer and other
diseases.
B) a supplementary treatment for cancer, stomatitis
and other ailments.
C) a reducing treatment for cancer and respiratory
ailments.
D) an element that prevents any kind of cancer from
developing.
QUESTÃO 16

QUESTÃO 14

What Are the Symptoms of Lung Cancer?

Hepatitis B
Key facts:
•

Hepatitis B is a viral infection that attacks the liver
and can cause both acute and chronic disease.

•

The virus is transmitted through contact with the
blood or other body fluids of an infected person.

•

An estimated 257 million people are living with
hepatitis B virus infection (defined as hepatitis B
surface antigen positive).

•

In 2015, hepatitis B resulted in 887 000 deaths,
mostly from complications (including cirrhosis and
hepatocellular carcinoma).

•

Hepatitis B is an important occupational hazard for
health workers.

•

However, it can be prevented by currently available
safe and effective vaccine.
Available at: <https://www.who.int/news-room>.
Accessed on: April 25th, 2019.

Hepatitis B is transmitted through contact with blood or
other body fluids and
A) can cause great damage to the liver, including
cirrhosis and hepatocellular carcinoma.
B) has caused the death of less than two hundred
million people, most from complications.
C) cannot be prevented by any safe and effective
vaccine made available at present.
D) affects 257 million people who work in health
services, like doctors and nurses.

Many people with lung cancer don’t have symptoms until
the disease is in its later stages. Because there are very
few nerve endings in the lungs, a tumor could grow without
causing pain or discomfort. When symptoms are present,
they are different in each person, but may include:
•
•
•
•
•
•

A cough that doesn›t go away and gets worse
over time;
Hoarseness;
Constant chest pain;
Shortness of breath or wheezing;
Frequent
lung
infections
such
as bronchitis or pneumonia;
Coughing up blood.

Available at: <https://www.lung.org/lung-health-and-diseases>.
Accessed on: April 20th, 2019.

If a person has constant chest pain, it indicates that he/she
A)
B)
C)
D)

has few nerve endings in the lungs.
is wheezing and coughing blood.
certainly has lung cancer.
presents one symptom of lung cancer.

QUESTÃO 17
Some people, unfortunately, go misdiagnosed for a
long time because their symptoms are similar to other
diagnoses such as pneumonia, allergies or a cold. If
you feel that something is wrong, be persistent with your
doctor. You know your body best and being persistent
could save your life.
Available at: <https://www.lung.org/lung-health-and-diseases>.
Accessed on: April 20th, 2019.

One of the advices the extract gives to the patient who is
not feeling well is to
A)
B)
C)
D)

insist with doctors on a pneumonia diagnosis.
be persistent in looking for a correct diagnosis.
get to know his/her body better than the doctors.
be content with being misdiagnosed.
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

Some symptoms of lung cancer may not seem related
to the lungs or breathing. These symptoms can still be a
sign of lung cancer because lung cancer usually does not
cause symptoms in its earlier stages. This means some
symptoms do not appear until the cancer has spread to
other parts of the body. Some of these symptoms may
include:
•

Weight loss;

•

Loss of appetite;

•

Headaches;

•

Bone pain or fractures;

•

Blood clots.

Available at: <https://www.lung.org/lung-health-and-diseases>.
Accessed on: April 20th, 2019.

The extract shows that when symptoms for lung cancer
appear,
A) the cancer has probably spread to other parts of
the body.

Alzheimer’s disease
Alzheimer’s disease is an irreversible, progressive brain
disorder that slowly destroys memory and thinking skills,
and eventually the ability to carry out the simplest tasks.
In most people with Alzheimer’s, symptoms first appear
in their mid-60s. Estimates vary, but experts suggest that
more than 5.5 million Americans may have Alzheimer’s.
Available at: <https://www.nia.nih.gov/health>.
Accessed on: April 22nd, 2019.

Mark the alternative that contradicts the text in relation to
Alzheimer’s disease
A) It destroys memory skills and thinking abilities.
B) It is a progressive brain disorder and cannot be
cured.
C) Its symptoms usually appear after the age of 60.
D) It kills more than 5.5 million people in America.

B) the disease is probably still in its earlier stages.
C) the person has probably lost a lot of weight in a
little time.
D) many bones in the body have been fractured lately.
QUESTÃO 19

QUESTÃO 21
Leia o trecho a seguir.

What Is Homeopathy?
Homeopathy is a medical system based on the belief that
the body can cure itself. Those who practice it use tiny
amounts of natural substances, like plants and minerals.
They believe these stimulate the healing process.
It was developed in the late 1700s in Germany. It’s
common in many European countries, but it’s not quite as
popular in the United States.
Available at: <https://www.webmd.com>.
Accessed on: April 12th, 2019.

Homeopathy, popular in Europe but not in the United
States,

“Um dos principais problemas encontrados nas cidades,
especialmente nas grandes é o lixo sólido, resultado
de uma sociedade que a cada dia consome mais. Esse
processo decorre da acumulação dos dejetos que nem
sempre possui um lugar e um tratamento adequado.
Para ter uma noção mais ampla do problema tomemos
a cidade de São Paulo como exemplo, em média cada
pessoa produz diariamente entre 800 g a 1 kg de lixo
diariamente, ou de 4 a 6 litros de dejetos, por dia são
geradas 15 000 toneladas de lixo, isso corresponde a
3 750 caminhões carregados diariamente. Em um ano
esses caminhões enfileirados cobririam o trajeto entre a
cidade de São Paulo e Nova Iorque, ida e volta.“

A) is a medical practice which uses amounts of
artificial substances.

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
geografia/os-problemas-provocados-pelo-lixo.htm>. Acesso em:
5 maio 2019.

B) disregards plants and minerals as a treatment for
any disease.

A destinação correta para esses tipos de resíduos deve
ser a(o)

C) believes that with natural substances the body can
heal itself.
D) is a medical system in which the patient uses no
minerals.
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BIOLOGIA

A) queima dos resíduos.
B) trituração do lixo.
C) disposição em aterros.
D) transporte para áreas rurais.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Leia o trecho a seguir.

Nos últimos anos, a prática de musculação vem ganhando
muitos adeptos que buscam atividades esportivas para
melhoria de sua aptidão física e boas condições de
saúde. Em geral, um indivíduo que faz musculação busca
aumentar a sua massa muscular.

“A inflamação é uma resposta fisiológica do organismo
ao dano tecidual local ou a uma infecção. A resposta
inflamatória faz parte da resposta imune inata e [...] ocorre
de maneira padronizada independente do estímulo.”
Disponível em: <https://www.infoescola.com/sistemaimunologico/inflamacao/>. Acesso em: 28 abr. 2019.

Sobre o processo descrito, assinale a alternativa correta.
A) É um processo específico.
B) Estimula processos pirogênicos.
C) Induz a produção de linfócitos B.
D) Aumenta a produção de imunoglobulinas.
QUESTÃO 23
Em sementes de milho, a cor do grão é determinada por
três genes (C, R e P) e seus respectivos alelos recessivos.
Se o grão apresenta os alelos C e R, ele apresenta cor
alaranjada. E se, além destes, estiver presente o alelo P,
o grão se torna púrpura (roxo). O alelo P, entretanto, só se
expressa se estiver na presença dos alelos C ou R.
Assim, uma espiga de milho com sementes branca,
laranja e púrpura apresenta grãos com os seguintes
genótipos:

Esse incremento da massa é obtido por meio do
A) aumento do número de células musculares do
tecido liso.
B) estímulo celular que levam a mitoses das fibras
esqueléticas.
C) aumento das miofibrilas do sarcoplasma da célula
muscular.
D) acúmulo de compostos energéticos na fibra
muscular.
QUESTÃO 26
A maneira mais eficiente de combate à dengue é eliminar
os criadouros dos vetores, pois esse combate afeta as
populações de diversas espécies de mosquitos.
Indiretamente, essa profilaxia auxilia no controle da
seguinte patologia causada por protistas:
A) Leishmaniose.

A) cc rr pp, CC RR pp e Cc Rr pp.

B) Tripanossomíase.

B) Cc Rr Pp, apenas.

C) Tricomoníase.

C) cc rr pp e Cc Rr Pp.

D) Toxoplasmose.

D) cc rr Pp, CC RR pp e CC RR Pp.
QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

“Arboviroses são as doenças causadas pelos chamados
arbovírus, que incluem o vírus da dengue, Zika vírus, febre
chikungunya e febre amarela. [...] Existem 545 espécies
de arbovírus, sendo que 150 delas causam doenças em
seres humanos.”

O desflorestamento é uma grande preocupação dos
ambientalistas. Estima-se que no caso da Mata Atlântica
exista apenas 7% de sua cobertura original. Outras
florestas tropicais, como Amazônia, Florestas da África
Central, Indonésia, também têm perdido grandes áreas.
Entretanto, se todas as florestas forem retiradas do
planeta, as consequências seriam catastróficas.

Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/24607>.
Acesso em: 29 abr. 2019.

Seriam consequências da perda total das florestas do
planeta, exceto:

Essas patologias, seus vetores e causadores têm sido
motivo de preocupação de agências sanitárias e de
saúde, devido ao aumento de sua prevalência.

A) Extinção de espécies da micorriza nas áreas
desmatadas.

Leia o texto a seguir.

São explicações que justificam a preocupação dessas
agências, exceto:
A) As alterações climáticas globais, pois as
incidências das taxas de arboviroses são
influenciadas por elas.

B) Compactação local do solo com redução de
infiltração da água no solo.
C) Redução da umidade relativa do ar oriunda da
evapotranspiração.
D) Diminuição do volume global de água no planeta.

B) O fato de que a proliferação dos agentes
transmissores é facilitada pela falta de
infraestrutura e saneamento básico.
C) A constatação de que o combate e a erradicação
de hospedeiros ou reservatórios têm trazido
resultados inferiores aos esperados.
D) A questão de que o desenvolvimento de
inseticidas potentes que combatam esses
transmissores tem sofrido restrições de
financiamento.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Com a pretensão de descobrir a origem da massa nos
vegetais, o naturalista Von Helmont no séc. XVII, realizou
uma experiência importante com um salgueiro plantado
em um vaso.

O ovo da galinha é erroneamente exemplificado como
célula que pode ser vista a olho nu. Na verdade, a célula
é somente a gema, que é um ovócito.

Leia a seguir uma das afirmativas de Von Helmont:
“Tomei um vaso de barro, no qual coloquei 90 quilogramas
de terra que havia secado em um forno [...] ali plantei um
caule de salgueiro que pesava 2,25 quilogramas. [...]
Quando era necessário, eu sempre umedecia o vaso de
barro com água de chuva ou água destilada, e o vaso era
grande e estava implantado na terra. Para que a poeira
levada pelo vento não se misturasse à terra do vaso
cobri-lhe a abertura com uma placa de ferro revestida
de estanho e com múltiplas perfurações. Não computei
o peso das folhas que caíram em quatro outonos. Após
4 anos, retirei o salgueiro e tornei a secar a terra, e ali
encontrei os mesmos 90 kg com alguns gramas a menos
e a árvore pesava 76 kg. Portanto, 76 quilogramas de
madeira, cortiça e raízes surgiram unicamente a partir da
água.”
COLTEC. A nutrição dos vegetais. Mat. Didático. 2012.

Considerando os conceitos atuais sobre fotossíntese,
avalia-se que o experimento de Von Helmont
A) foi bem conduzido pelo naturalista, mas não
conseguiu prever a fonte de carbono para os
vegetais.
B) foi preciso e solucionou, de uma vez por todas,
a questão da fonte de massa dos vegetais.
C) descartou o papel dos sais minerais, tanto na
nutrição dos vegetais quanto na de outros seres
autótrofos.
D) se tivesse sido levado adiante, o peso da árvore
não ultrapassaria o peso da terra no vaso.
QUESTÃO 29
Analise o trecho a seguir.
“Mulheres mais velhas que tiveram seus ovários removidos
antes da menopausa têm um risco acrescido de perda
óssea e doenças cardiovasculares, segundo um novo
estudo da Universidade da Keck (EUA). Os pesquisadores
analisaram 222 mulheres pós-menopáusicas saudáveis.
Entre as que estavam no climatério por mais de 10 anos,
a taxa de perda de densidade mineral óssea foi duas
vezes maior em quem tinha tido seus ovários removidos
antes da menopausa do que naquelas que ainda tinham
seus ovários – aumentando o risco de osteoporose. As
mulheres sem ovários também tiveram maior evidência de
endurecimento das artérias, um conhecido fator de risco
para doenças cardiovasculares.”
Disponível em: <https://www.minhavida.com.br/saude/
galerias/17316-retirada-dos-ovarios-pode-elevar-risco-de-perdaossea-e-doencas-cardiovasculares-apos-menopausa>.
Acesso em: 5 maio 2019.

O tratamento de mulheres submetidas a esses
procedimentos cirúrgicos deve envolver a adoção de
A) dieta rica em minerais, tais como ferro, cobalto e
magnésio.
B) mecanismo de reposição de hormônios esteroides.
C) ingestão de hormônios gonadotróficos.
D) corte total da ingesta de lipídeos.
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Considerando a ovulogênese, qual é a explicação para o
grande volume da gema?
A) Na fase proliferativa, há uma fusão entre as
membranas celulares das ovogônias.
B) É uma célula que apresenta grande crescimento
por acumular vitelo para o embrião.
C) Nos demais cordados, o ovócito não possui vitelo,
já que esse fato é característico das aves.
D) Na fase de maturação, o vitelo ganha densidade
pelo acúmulo de proteínas e lipídeos.
INSTRUÇÃO: Leia este fragmento para responder às
questões 31 e 32.
“Pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) em Bento Gonçalves (RS)
avançaram na exploração de estruturas moleculares que,
se alteradas, facilitam a produção de uvas sem semente
[...] Os pesquisadores observaram o gene VviAGL11 de
duas uvas: a Chardonnay e a Sultanina, que não possui
sementes [...] O que nossa equipe conseguiu fazer foi uma
estratégia de investigação que comprovou que o gene é
importante para a formação da semente. Nas videiras
com fruto normal, quando a baga da uva está do tamanho
de uma ervilha, a camada ao redor da semente cresce e
endurece. Quando o gene não funciona, o rudimento da
semente para de crescer.”
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-einovacao/noticia/2017-07/pesquisadores-brasileiros-avancamna-producao-de-uvas-sem>. Acesso: 27 abr. 2019.

QUESTÃO 31
Qual processo celular levou à disfuncionalidade do gene
VviAGL11?
A) Ausência de separação dos cromossomos
homólogos, na meiose das sementes.
B) Surgimento, na mitose do endosperma, de
cromossomos resultantes defeituosos.
C) Produção de proteínas ou enzinas defeituosas
pela expressão gênica nas sementes.
D) Desnaturação das proteínas envolvidas
produção da camada da semente.

na

QUESTÃO 32
O tipo de reprodução descrito nesse fragmento é
conhecido como
A) partenocarpia.
B) transgenia.
C) estaquia.
D) brotamento.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

Nas redes sociais, canais de comunicação, que agora
figuram como meio de se fazer pedidos dos mais variados,
se tornaram comuns os pedidos de doação de sangue
para parentes ou amigos, como apresentado a seguir.

Analise o diagrama a seguir.

Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/mod/book/view.
php?id=2433742&chapterid=19596>. Acesso em: 4 maio 2019.

Esse processo representado explica a(o)
Considerando os sistemas ABO e Rh e esse pedido,
o genótipo dos possíveis doadores deve ser
A) ii rr.
B) IA IB rr.
C) IA i RR.

A) formação da dupla membrana das mitocôndrias.
B) aparecimento dos cloroplastos nos vegetais.
C) origem do golgiossomo em eucélulas.
D) formação de flagelos e cílios em protistas.

D) ii RR.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 34
Leia o trecho a seguir.

QUESTÃO 36

“Cientistas da universidade Cornell, nos EUA, descobriram
a provável origem de um câncer agressivo que atinge a
membrana de revestimento do ovário, doença considerada
a quinta causa de morte por tumor entre as mulheres
americanas. Alguns tipos de câncer epitelial ocorrem em
zonas de transição entre dois epitélios, enquanto outros
se formam nas células-tronco do tecido.”

Para pintar as paredes de seu quarto, Matheus comprou
tintas branca e verde, com as quais pretendia atingir um
tom mais claro de verde. Primeiramente, ele adicionou
partes iguais de tinta branca e de tinta verde, chegando
a um tom que lhe pareceu adequado. Dessa maneira,
ele misturou quantidades iguais de tinta branca e de tinta
verde, para começar a pintura.

Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/03/
cientistas-descobrem-provavel-origem-de-tipo-de-cancer-noovario.html>. Acesso em: 5 maio 2019.

No entanto, após testar de maneira efetiva essa mistura
na parede, acabou chegando à conclusão de que ela
era escura demais. Por essa razão, deixou essa mistura
provisoriamente de lado e, então, após novas tentativas,
chegou à conclusão final e efetiva de que a tonalidade
de sua preferência era obtida quando misturava a tinta
branca e a tinta verde na razão de 4 para 1, nessa ordem.

Assinale a alternativa que apresenta um órgão ou estrutura
onde esse tipo de câncer não se manifesta.
A) Ossos longos.
B) Parede do estômago.
C) Alvéolo pulmonar.
D) Couro cabeludo.

À mistura de 1 800 mL de tinta com tom mais claro de
verde obtida inicialmente a quantidade de tinta branca
que Matheus ainda terá de acrescentar, para chegar à
tonalidade definitivamente escolhida, é igual a
A) 0,9 litro.
B) 1,8 litros.
C) 2,7 litros.
D) 4,5 litros.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

Um professor registrou em uma planilha eletrônica a nota
final de seus 10 alunos, após realizarem uma avaliação
cuja nota máxima era 10,0 pontos. Realizados os devidos
cálculos, ele verificou que a média da nota de os seus
alunos nessa avaliação era igual a 5,3. A fim de melhorar a
média do desempenho deles nessa avaliação, o professor
fez o seguinte:

Astolfo, Ari e Antero são três amigos que trabalham juntos
em uma plataforma de estação de petróleo que se localiza
a uma distância de 125 km da costa brasileira.

•

excluiu as duas menores notas entre as 10 de
seus alunos;

•

somou um ponto à cada uma das notas restantes;

•

após os dois passos anteriores, calculou a nova
média das novas notas, encontrando valor
igual a 7.

Com base nessas informações, o valor da soma das duas
menores notas excluídas pelo professor é igual a
A) 5.
B) 6.
C) 7.
D) 8.
QUESTÃO 38

Para preservar a saúde mental e física dos trabalhadores
dessa plataforma, existe uma escala de dias de trabalho
em que cada trabalhador, por cargo, vai até a plataforma,
realiza os seus serviços e retorna para base em terra.
Os amigos Astolfo, Ari e Antero trabalham em diferentes
escalas de dias na plataforma, devido ao fato de
exercerem diferentes cargos.
Astolfo vai até a plataforma realizar seus serviços de
12 em 12 dias, Ari, de 15 em 15 dias e Antero, de 16 em
16 dias. Eventualmente, permanecendo cada um dos três
com a mesma escala, eles trabalham juntos na plataforma.
Se hoje, quarta-feira, 24 de abril de 2019, os três amigos
prestaram serviços juntos, o próximo dia da semana em
que os três trabalharão juntos novamente é
A) quarta-feira.
B) quinta-feira.
C) sexta-feira.
D) sábado.

A figura a seguir apresenta, nos eixos cartesianos,
o gráfico da função f(x) = nx + p, em que n > 0, n ≠ 1 e
p ≠ 0. Os pontos B(–1, 6) e A(0, 4) são pontos da função
f(x).

5
6
5
A figura a seguir apresenta1 um segmento de reta que é
parte da reta real. Os6 pontos
2 A, B, C, D e E representam
números reais crescentes,
nessa
ordem, da reta numérica.
4
5 1
5
6 2
2
5 1 4
3
6 2 5
3
1
5
2
4
Sendo
,
,
,
e
os números representados
4
6 2 5 3
1 4 2 3
pelas letras A, B, C, D e E, não necessariamente nessa
5 a
2
4
3 alternativa
ordem, assinale
correta.
4 2 3
A) C.D
3A 4
5 <
2
B) D.E =3 B
3 4
C) A.E > B.D
3
D) B.D
4 =E

Dessa forma, o valor de f(3) – f(–1) é igual a:

QUESTÃO 41

A)
B)
C)
D)

80
− 80
− 80
27
− 80
27
−8227
8227
82
27
82
27
28
27
28
27
28
9
28
9
926
−926
− 26
9
− 26
9
− 9
9

QUESTÃO 40

O Teorema Fundamental da Aritmética garante que a
decomposição em fatores primos de todo número natural
maior que 1 é única. Considere a decomposição do
número 2 019 em seus fatores primos. Sejam p e q dois
fatores primos dessa decomposição, tal que p + q seja um
quadrado perfeito e q > p.
Dessa forma, o valor
(q − p + q ) é igual a
A) 647.
B) 649.
C) 673.
D) 676.
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numérico

da

expressão

QUESTÃO 42

QUESTÃO 44

Considere as afirmativas seguintes a respeito do conjunto
dos números naturais.

A Mega‐Sena é um jogo realizado pela Loteria da Caixa
Econômica Federal, em que o apostador, para ganhar o
prêmio máximo, deve acertar os seis números sorteados
(sena), de um total de sessenta. O valor do prêmio bruto
corresponde a 45,3% da arrecadação total em cada
concurso (sorteio) realizado. E 35% do valor bruto do
prêmio são distribuídos igualmente entre os acertadores
dos 6 números sorteados.

I.

Se um número natural é primo, então esse
número é ímpar.

II.

O quadrado de todo número natural ímpar menos
1 é um número ímpar.

III.

O dobro de um número natural múltiplo de 3 é
um número natural múltiplo de 6.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

Disponível em: <http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/
landing/megasena/>. Acesso em: 27 maio 2019 (Adaptação).

Supondo que em um determinado concurso a arrecadação
total foi de R$ 200 000 000,00 e que 5 pessoas acertaram
a sena, cada ganhador recebeu, em reais, o valor de,
aproximadamente,

A) I, apenas.
B) III, apenas.
C) I e III, apenas.

A) R$ 5 700 000.

D) I, II e III.

B) R$ 6 300 000.
QUESTÃO 43

C) R$ 13 300 000.

O quadro a seguir mostra um dos boletins, no momento
em que 80% do total dos votos haviam sido apurados,
divulgados pelo tribunal eleitoral de uma cidade durante a
apuração para prefeito no 2º turno de uma eleição.

D) R$ 30 200 000.

PORCENTAGENS DOS
VOTOS APURADOS
CANDIDATO X

55%

CANDIDATO Y

40%

VOTOS NULOS E
BRANCOS

5%

QUESTÃO 45
Rui subiu até o telhado de sua casa e arremessou uma
bola, realizando um movimento na diagonal, de forma a
lançar a bola para o alto e para frente. A figura a seguir
representa a trajetória parabólica descrita por essa bola.

Ainda que, naquele momento, o candidato Y se
encontrasse em desvantagem, ele afirmou estar confiante
de que ficaria à frente do candidato X ao final da apuração,
isso porque os votos que ainda faltavam ser apurados
eram de uma região da cidade que o favorecia.
Nesse contexto, assinale a alternativa correta.
A) A afirmação feita pelo candidato Y está correta,
pois, até aquele momento da apuração, ele ainda
poderia atingir o valor máximo de 60% do total de
votos, superando o candidato X.
B) A afirmação feita pelo candidato Y está correta,
pois, até aquele momento da apuração ele ainda
poderia atingir o valor máximo de 52% do total de
votos, superando o candidato X.
C) A afirmação feita pelo candidato Y não está
correta, pois, até aquele momento da apuração,
ele só poderia atingir, no máximo, 48% do total
de votos, sendo assim insuficiente para superar
o candidato X.
D) A afirmação feita pelo candidato Y não está
correta, pois, até aquele momento da apuração,
ele só poderia atingir, no máximo, 45% do total
de votos, sendo assim insuficiente para superar
o candidato X.

Rui arremessa a bola do ponto A a uma altura de 6 metros
do chão. A bola atinge a altura máxima no ponto D,
a 10,8 metros do chão, totalmente plano, e atinge o chão
no ponto B a 10 metros da linha vertical, que contém o
ponto A. No momento em que a bola atinge a altura
máxima, ela está a uma distância de 4 metros dessa
mesma linha vertical.
A função que melhor descreve a posição vertical da bola
em função de sua posição horizontal, ambas em metros,
ao longo do movimento parabólico é dada por:
A) f(x) = –0,3x2 + 2,4x + 6
B) f(x) = –0,2x2 + 1,6x + 6
C) f(x) = –0,3x2 + x + 4
D) f(x) = –0,2x2 + x + 4
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QUESTÃO 46
O número de Mach ou velocidade Mach (Ma) é uma medida adimensional de velocidade. É definida como a razão entre
a velocidade do objeto e a velocidade do som.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Mach>. Acesso em: 22 maio 2019 (Adaptação).

A aeronave Mikoyan Gurevich‐31 (MiG‐31) é um avião militar, de fabricação soviética, da década de 1980 e é hoje
considerado um dos mais rápidos do mundo, podendo atingir a velocidade de 3 500 km/h.
Sabendo que a velocidade do som é igual a 340 m / s, o valor do Ma do MIG‐31 é, aproximadamente, igual a
A) 2,8.
B) 3,6.
C) 4,5.
D) 8,0.
QUESTÃO 47
Um clube de futebol da cidade do Rio de Janeiro está disputando a Copa Libertadores da América. Após os sorteios que
indicaram a formação de cada um dos grupos da competição, a diretoria de logística do clube verificou que um dos jogos
que será realizado por esse clube acontecerá na cidade de Medellín, na Colômbia. Para viabilizar a ida de seus atletas à
cidade de Medellín, a equipe de logística do clube procurou a companhia área que fazia o voo até a cidade colombiana.
Após encontrá-la, essa equipe traçou a rota que seria feita pela aeronave: ponto de partida da cidade do Rio de Janeiro,
uma parada na cidade de Manaus, ambas no Brasil, e, ponto de chegada, na cidade de Medellín, na Colômbia. O avião
decola todos os dias às 17 h da cidade carioca, o que corresponde, no mês de julho, às 16 h em Manaus e às 15 h em
Medellín. Após fechar a contratação do voo com a companhia aérea, a equipe de logística do clube carioca recebeu um
quadro com as informações desse voo.

Trecho Rio de Janeiro → Manaus Parada em Manaus

Trecho Manaus → Medellín

3 h e 40 min

1 h e 45 min

55 min

Com base nessas informações, é correto afirmar que, em um voo dessa rota, o horário previsto para pouso em Medellín,
no horário local, será às
A) 21 h 20 min do mesmo dia.
B) 22 h 20 min do mesmo dia.
C) 0 h 20 min do dia seguinte.
D) 1 h 20 min do dia seguinte.
QUESTÃO 48
Edu pretende dividir R$ 600 000,00 de suas economias entre os seus três filhos. No entanto, na certeza de fazer justiça,
ele decidiu dividir o dinheiro em partes inversamente proporcionais às idades de seus filhos. Ou seja, o filho mais novo
recebe a maior quantia, enquanto o mais velho recebe a menor. Os filhos de Edu têm 15, 20 e 30 anos de idade.
Logo, o valor recebido pelo filho mais novo, após a divisão conforme sugerida por Edu, será, aproximadamente,
igual a
A) R$ 240 000,00.
B) R$ 250 000,00.
C) R$ 260 000,00.
D) R$ 270 000,00.
QUESTÃO 49
Antônio é dono de um lava-jato em sua cidade e cobra R$ 30,00 para uma lavagem completa nos carros de seus
600 clientes que atende todo mês. No entanto, devido a reajustes na conta de água da cidade, Antônio terá que aumentar
o valor cobrado pelo serviço de lavagem completa. É de seu conhecimento que, para cada real que aumenta no valor do
serviço, há uma perda de 30 clientes por mês.
Afim de que possa ter um valor máximo em seu faturamento, Antônio deverá cobrar pelo serviço de lavagem completa o
preço igual a
A) R$ 36,00.
B) R$ 36,50.
C) R$ 38,00.
D) R$ 38,50.
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QUESTÃO 50

QUESTÃO 52

Um professor de Matemática solicitou aos 86 alunos
de sua turma que escolhessem, cada um, um número
natural maior que 5 e que o escrevessem em um pedaço
de papel. Logo após, o professor recolheu os papéis
com número escolhido por cada um dos alunos e fez o
seguinte levantamento: 38 alunos escolheram um número
par; 10 alunos, um número primo; 20, um número múltiplo
de cinco; e 8 alunos, um número múltiplo de 10.

Energia gerada por fusão nuclear será utilizada a
partir de 2030
Após anunciar a criação de um plasma superquente
no mês de junho, a empresa britânica Tokamak Energy
acaba de afirmar que a oferta comercial de eletricidade
por fusão nuclear deve ser uma realidade a partir de 2030.
A promessa é fruto do teste bem-sucedido da empresa,
que registrou a temperatura mais alta atingida por plasma
produzido pelo homem: 15 milhões de graus Celsius (tão
quente quanto o centro do Sol).

O percentual dos alunos que escolheram um número
ímpar, que, necessariamente, não é um múltiplo de 5, é
igual a
A) 11,8%.
B) 29,4%.
C) 41,2%.
D) 43,5%.

FÍSICA

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/
noticia/2018/07/energia-gerada-por-fusao-nuclear-sera-utilizadapartir-de-2030.html>. Acesso em: 1º maio 2019.

A reação citada ocorre
A)
B)
C)
D)

na bomba de hidrogênio.
ao fazer um exame de raio X.
nas usinas nucleares brasileiras.
em um processo de combustão.

QUESTÃO 53
QUESTÃO 51
Maior parte do Brasil usa tensão 110v
A tensão nas tomadas dos imóveis varia de acordo com
a cidade, estado e região do país. Em alguns locais, você
se deparará com ligações em 110 v, enquanto em outros,
optam pela utilização dos 220 v.

As imagens a seguir tratam-se de um experimento
realizado com um ímã preso a um pêndulo, oscilando
próximo e acima de uma bobina, sem encostar, na qual
foram ligados dois leds, um verde e outro vermelho.

Essa diferença se encontra, principalmente por uma
questão histórica. No início do século 20, cidades do
sul do país, possuíam um grande número de indústrias
europeias. Como os equipamentos trazidos funcionam,
na matriz, na tensão 220 v, essa região acabou adotando
esse sistema para suprir a necessidade das companhias.
No mesmo período, a região sudeste se tornou uma
grande importadora de equipamentos eletrônicos
estrangeiros, principalmente norte-americanos. Como a
tensão de origem é 110 v, a mesma se manteve no Brasil.
Mesmo assim, grande parte do nosso país optou pela
tensão de 110 v, pensando na segurança dos usuários da
rede elétrica. Isso porque um choque resultante de 220 v
pode gerar danos mais graves a uma pessoa do que em
tensões menores.
Disponível em: <http://blog.clicdaobra.com.br/maior-parte-dobrasil-usa-tensao-110v/>. Acesso em: 1º maio 2019.

Um aparelho ôhmico de potência 4 400 W foi comprado
para ser utilizado nos Estados Unidos de acordo com
as especificações elétricas desse país. Utilizando tal
aparelho na Europa, desconsiderando as especificações,
ele apresentará em relação aos Estados Unidos um
funcionamento com o(a)
A) dobro da resistência elétrica.
B) dobro de energia elétrica consumida.
C) metade da corrente elétrica que o percorre.
D) quádruplo da potência elétrica especificada.

Disponível em: <http://eaulas.usp.br/portal/
videoaction;jsessionid=33AEB358061053BE29C79
B355AF12C2D?idItem=5993>. Acesso em: 1º maio 2019.

O pêndulo, ao oscilar, ora acende um led ora acende o
outro. Nesse experimento,
A) a bobina ligada aos leds encontra-se ligada a uma
bateria.
B) quanto maior a velocidade do ímã, menos intenso
o brilho dos leds.
C) se o pêndulo oscilar ou não, haverá fluxo
magnético dentro da bobina.
D) os
leds,
para
funcionarem
oscilando
alternadamente, foram ligados em série.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões 54 e 55.
Em um status do Instagram uma pessoa postou, em dois
dias diferentes, as imagens do painel de informações de
sua esteira.
Imagem 1

Imagem 2

QUESTÃO 56
Corredores de ônibus em São Paulo registram pior
velocidade média dos últimos 4 anos em 2017
A velocidade média nos corredores de ônibus de São
Paulo em 2017 foi a menor registrada nos últimos quatro
anos, segundo dados da própria SPTrans, a empresa
municipal de transporte.
Em 2017, a velocidade dos coletivos nas pistas segregadas
para o transporte público foi de 22,43 km/h em média.
Em 2016, esse número era de 23,38 km/h.
Nos anos de 2014 e 2015, a média nos corredores havia
sido de 23,42 km/h e 24,02 km/h, respectivamente.

(1º dia)		

(2º dia)

Legenda:
•

Na imagem 1, tem-se velocidade de 7,3 (em km/h),
tempo de 60:01 (min:s); distância de 5,53 (em
km) e 388 calorias queimadas.

•

Na imagem 2, tem-se velocidade 9,0 (em km/h);
tempo de 64:09 (min:s); distância de 6,09 (em
km) e 428 calorias queimadas.

QUESTÃO 54
A porcentagem da velocidade média escalar em relação
à velocidade apresentada no painel para o 1º e 2º dias
foram, respectiva e aproximadamente, de
A) 25% e 20%.
B) 32% e 58%.
C) 77% e 30%.
D) 76% e 63%.
QUESTÃO 55
Por meio das “calorias queimadas”, pode-se obter uma
potência média dessa perda de energia para os dois dias
apresentados, uma vez que o painel também indica o
tempo de atividade física.
Considerando 1 cal = 4,0 J, a potência média para essa
queima de energia considerada é de
A) 0,4 W.
B) 6,5 cal/s.
C) 6,5 J/min.
D) 0,4 cal/min.

Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/
corredores-de-onibus-em-sp-registram-pior-velocidade-mediados-ultimos-4-anos-em-2017.ghtml>. Acesso em: 27 abr. 2019.

Sabe-se que, em 2017, um coletivo gastou uma hora
e trinta minutos para ir do início ao fim de seu trajeto.
Considerando essa mesma linha fazendo esse trajeto em
outro ano citado na reportagem, em que o tempo gasto
seria o menor possível, a diferença de tempo para essa
viagem em relação a 2017 seria de
A) 4 minutos.
B) 6 minutos.
C) 10 minutos.
D) 20 minutos.
QUESTÃO 57
Ambulância que levava idoso com aneurisma
capota em cruzamento
De acordo com a Polícia Militar o semáforo estava verde
para a viatura dos bombeiros. “O sinal estava aberto para
ambulância e como o motorista do veículo não ouviu porque
o som do carro estava muito alto, acabou provocando a
colisão”, afirmou a tenente Janaine Penteado.
Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/
capital/ambulancia-que-levava-idoso-com-aneurisma-capotaem-cruzamento>. Acesso em: 1º maio 2019;

Um conhecido fenômeno que se observa com os veículos
citados no texto é o efeito Doppler, fenômeno responsável
pela(o)
A) transformação de energia elétrica em energia
térmica.
B) diminuição da altura do som quando ocorre um
afastamento.
C) aumento da intensidade do som devido à
proximidade da fonte.
D) campo elétrico dentro do carro ser nulo.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às questões 58 e 59.
Considere dois modelos de ar condicionados produzidos por determinado fabricante, como indicado nas especificações
a seguir.
Modelo 1

Modelo 2

Disponível em: <https://www.consul.com.br/produto/ar-condicionado-split-bem-estar-frio-9-000-btus/>. Acesso em: 1º maio 2019.

QUESTÃO 58
Para instalação dos aparelhos de ar condicionado, são recomendados disjuntores de valores nominais distintos.
Considerando que tais aparelhos sejam ôhmicos e percorridos pela corrente elétrica máxima dos disjuntores, é correto
considerar que o modelo 2 possui
A) metade da potência elétrica do modelo 1.
B) um quarto da potência elétrica do modelo 1.
C) metade da resistência elétrica do modelo 1.
D) o quádruplo da resistência elétrica do modelo 1.
QUESTÃO 59
Considerando que 1 BTU (british thermal unit, ou seja, unidade térmica britânica) correspondente a 1 kJ, essas
especificações apresentam informações incorretas para a potência dos aparelhos.
Essa potência deveria ser especificada como:
A) BTU.h
B) BTU/h
C) BTU.h2
D) h/BTU
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QUESTÃO 60
Um raio de luz vermelha (R), ao incidir em um prisma de vidro, tem seu raio desviado, como indicado na figura a seguir.

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/trajetoria-raio-luz-no-prisma.htm visitado>. Acesso em: 1º maio 2019.

Esse raio de luz no vidro se propaga a uma velocidade de 200 000 km/s.
Porém, se o raio que incidisse nesse prisma fosse violeta, o(a)
A) índice de refração seria menor que o da luz vermelha.
B) ângulo de refração (r) seria maior que o da luz vermelha.
C) desvio sofrido pelo raio de luz seria menor que o da luz vermelha.
D) velocidade de propagação dessa luz seria menor que a da luz vermelha.
QUESTÃO 61
Analise a seguir o esquema de uma usina nuclear.

Disponível em: <https://www.coladaweb.com/fisica/eletricidade/usinas-nucleares>. Acesso em: 1º maio 2019.

Nas usinas nucleares, ocorrem algumas etapas para a geração de energia elétrica, por exemplo:
I.

No reator, produz-se calor através da fissão nuclear para o aquecimento do vapor de água.

II.

O vapor de água é lançado contra as pás de turbinas, fazendo-as girar.

III.

O eixo da turbina está ligado a um gerador que transforma energia mecânica em elétrica.

IV.

O vapor é enviado ao sistema de refrigeração, no qual se condensa, e volta à caldeira.

Na etapa IV, um outro sistema contendo água é utilizado através de bombas, como apresentado na figura.
Esse outro sistema utiliza a água porque possui
A) alta condutibilidade térmica.
B) baixo ponto de ebulição.
C) baixa tensão superficial.
D) alto calor específico.
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QUESTÃO 62
Analise a seguir a imagem de um vídeo, que apresenta o título “O pêndulo que refuta a Terra plana!”.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cnZSuOaf3ok>. Acesso em: 1º maio 2019.

O pêndulo é a prova material do movimento da Terra. A esfera mede 20 cm, pesa 28 k, possui um banho de ouro 24
quilates e está suspensa por um fio de 67 metros.
Disponível em: <https://www.conexaoparis.com.br/2015/11/18/pendulo-de-faucault-retorna-ao-panteao/>. Acesso em: 1º maio 2019.

Desconsiderando o atrito e supondo que o pêndulo oscile de um pequeno ângulo, é correto afirmar que a(o)
A) amplitude desse pêndulo se reduziria com a redução da massa.
B) período desse pêndulo aumentaria com o aumento do comprimento do fio.
C) energia potencial gravitacional desse pêndulo diminuiria com o aumento da massa.
D) frequência de oscilação desse pêndulo aumentaria com o aumento da massa da esfera.
QUESTÃO 63
Analise as imagens a seguir de um vídeo do YouTube que mostra um tombamento de um caminhão ao descarregar sua
carga.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4EtufltF_bY>. Acesso em: 1º maio 2019.

Considerando que essa situação se relaciona a diversos conceitos físicos, esse tombamento ocorreu devido ao(à)
A) torque gerado pela mudança de local de atuação da força peso.
B) acréscimo de energia cinética do conteúdo ao descer pela caçamba.
C) diminuição da força-peso, o que resulta em uma força resultante para cima.
D) diferença de energia potencial gravitacional ao descarregar parte do conteúdo.
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QUESTÃO 64
As barragens de rejeitos utilizadas por mineradoras são estruturas destinadas a conter rejeitos da mineração que não
devem ser descartados no ambiente. E o rompimento dessas barragens traz severos riscos para o meio ambiente e para
o ser humano.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nCOH6Dn8VYs>. Acesso em: 1º maio 2019 (Adaptação).

Essas imagens foram retiradas de um vídeo que apresenta o momento exato do rompimento de uma barragem em Minas
Gerais. As barragens
A) têm menor probabilidade de se romperem se junto aos rejeitos for acrescida água, aumentando o nível da
barragem, mas reduzindo sua densidade.
B) se rompem devido ao aumento da densidade dos rejeitos; dessa forma, se for mantida uma certa quantidade fixa
de rejeitos ela não se romperia.
C) têm maior poder destrutivo (ou seja, maior energia cinética) quanto maior for a densidade dos rejeitos armazenados,
independentemente da altura e da massa deles.
D) são construídas com as bases mais fortalecidas que a parte superior; isso se deve ao fato de apresentarem maior
pressão no fundo e maior risco de rompimento nesse ponto.
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QUESTÃO 65
Analise este texto.
Barco veste Notre-Dame de Paris com espetacular show de luzes

Em novembro de 2017, milhares de parisienses e visitantes foram presenteados com um espetáculo único de iluminação
na Catedral de Notre-Dame. Uma viagem musical e visual através da história e arquitetura do edifício icônico foi contada
na fachada da catedral.
Para este projeto, a Novelty decidiu associar-se à Barco, que forneceu oito projetores HDF-W30 FLEX. Com uma produção
de 30 000 lumens, o HDF-W30 é particularmente adequado para locais grandes, mesmo quando há um alto nível de luz
ambiente – um ponto digno de consideração na Cidade da Luz.
Disponível em: <https://www.barco.com/pt/customer-stories/2018/q2/2018-04-06-notredame-mapping>. Acesso em: 1º maio 2019.

Nesse espetáculo, que fora apresentado na famosa Catedral, o instrumento óptico citado é composto por uma lente
A) convergente e projeta uma imagem real nas paredes da Catedral.
B) convergente e projeta uma imagem virtual nas paredes da Catedral.
C) divergente e projeta uma imagem real nas paredes da Catedral.
D) divergente e projeta uma imagem virtual nas paredes da Catedral.
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QUÍMICA
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QUESTÃO 66

QUESTÃO 69

Um recipiente de ácido sulfúrico destinado a análises
químicas contém 95% em massa, e sua densidade é
maior que a da água, chegando próximo de 1,8 g/mL.
Considerando que um técnico preparou uma solução de
ácido sulfúrico 0,1 mol/L em um balão de 100 mL, qual
alíquota aproximada pode-se prever que o operador
deva retirar do recipiente de estoque para o preparo da
solução?

Considere que um mol de um hidrocarboneto X insaturado
de cadeia ramificada sofreu uma queima completa
num processo de combustão. Nesse processo, foram
produzidos 616 gramas de CO2 e foi necessário para
o consumo total do hidrocarboneto exatos 21 mols de
molécula de oxigênio.

A)
B)
C)
D)

2,5 mL.
2,0 mL.
1,5 mL.
0,5 mL.

Sabe-se que o hidrocarboneto X tem 3 substituintes
diferentes, sendo um deles o isopropil.
Nesse contexto, pode-se prever que uma possível
nomenclatura do hidrocarboneto é:
A)

QUESTÃO 67
O nitrogênio é um elemento bastante utilizado em
vários segmentos industriais. Na forma gasosa, ele está
disponível na natureza como uma molécula diatômica e,
na forma iônica, principalmente como NH4+, NO2– ou NO3–.
Considere a reação química representada pela equação
a seguir.
NH4+ (aq) + NO2– (aq) → N2 (g) + 2H2O (l)

B)

Na produção do N2(g), dados experimentais hipotéticos
foram obtidos, conforme o quadro a seguir.
Experimentos

[NH4+]

[NO2–]

(mmol.L–1)

(mmol.L–1)

Velocidade
da reação
(mmol.L–1.s–1)

5
10
20

8
8
24

256
512
27 648

I
II
III

C)

Baseando-se nesses dados cinéticos experimentais, qual
é a ordem total dessa reação?
A)
B)
C)
D)

Primeira ordem.
Segunda ordem.
Terceira ordem.
Quarta ordem.

QUESTÃO 68
A conversão de um elemento em outro por meio de
transmutação foi, durante muito tempo, a aspiração dos
alquimistas, pois eles desejavam transformar chumbo
em ouro. Os alquimistas só tinham acesso a técnicas
químicas, que eram ineficazes, porque as variações de
energias envolvidas eram muito pequenas para forçar
a transformação do elemento. A transmutação, hoje, é
reconhecida e realizada em laboratórios, porém com uso
de métodos jamais vislumbrados pelos alquimistas.
Considere que o bombardeio de nitrogênio-14 com
partículas radioativas transformam esse elemento no
oxigênio-17.
Sendo a equação química em proporções estequiométrica
definidas envolvida nessa reação de transmutação,
pressupõem-se que as partículas que bombardeiam
nitrogênio-14 e a partícula gerada junto com oxigênio-17
são, respectivamente,

D)

A) nêutron e alfa.
B) alfa e próton.
C) beta e nêutron.
D) próton e beta.
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QUESTÃO 70

QUESTÃO 73

As propriedades das substâncias são determinadas em
grande parte pelas ligações químicas que mantêm seus
átomos unidos. As ligações entre átomos são classificadas
de acordo com a força de interação que existirá entre eles.
Considerando as ligações iônicas, o termo energia de rede
é um conceito útil porque se relaciona diretamente com a
estabilidade do sólido iônico.

As células eletroquímicas têm um papel muito importante
na purificação e na preservação de materiais metálicos. As
indústrias químicas exploram bem as reações de oxidação
e redução nos processos de extração de metais em seus
minérios. A eletrodeposição é a deposição eletrolítica de
um filme fino de metal sobre um objeto.

Do ponto de vista termodinâmico, qual composto iônico
apresentará maior energia de rede?
A) NaCl.
B) KBr.
C) MgCl2.
D) MgO.
QUESTÃO 71
Retirou-se, para análise de Fe2+ em uma amostra original
de 50 litros de água de rio, uma alíquota de 50 mL. Essa
solução foi analisada com permanganato de potássio
(KMnO4) em meio ácido, e a equação química não
balanceada a seguir descreve o processo reacional.
MnO4–(aq) + Fe2+(aq) + H+ → Mn2+ + Fe3+ + H2O
Sabe-se que a concentração do íon permanganato
padronizada foi aferida em 0,1 mol/L.
Considerando que nesse processo gastou-se 10 mL do
permanganato de potássio para o consumo completo do
íon ferroso da solução, qual é a massa aproximada do Fe2+
na solução original?
A) 56 g.
B) 140 g.
C) 280 g.
D) 560 g.

Considere que certa quantidade de nitrato de prata (AgNO3)
foi totalmente dissolvida em uma solução levemente básica.
A essa solução, adicionou-se eletrodos feitos de materiais
inertes e a eles aplicou-se uma corrente elétrica suficiente
para promover uma reação de eletrólise.
Nesse contexto, qual fenômeno que irá ocorrer no processo
de eletrólise citado?
A) Será produzido gás oxigênio no eletrodo de polo
positivo.
B) A solução tenderá a permanecer básica.
C) Será produzido o metal prata no eletrodo do anodo.
D) Será produzido gás hidrogênio no eletrodo do
catodo.
QUESTÃO 74
Os aminoácidos (NH2CH2COOH) são substâncias orgânicas
que apresentam em sua constituição dois grupos funcionais
diferentes: ácido carboxílico e amina. Nos organismos, eles
são oxidados, à ureia (H2NCONH2) dióxido de carbono e
água líquida. Nesse processo de queima dos aminoácidos,
ligações existentes são quebradas e novas ligações são
formadas. Nesse sentido, pode-se estimar a entalpia de
transformação do aminoácido em ureia em um organismo.
O quadro a seguir apresenta as entalpias médias de
algumas ligações.
Ligação

Entalpia (kJ.mol–1)

C–H

412

QUESTÃO 72

C–C

348

C=O

743

O tipo de solução mista mais importante é o tampão, uma
solução em que o pH tende a permanecer o mesmo após a
adição de ácidos ou bases fortes.

O–H

463

N–H

388

Considere que um estudante esteja preparando culturas
de bactérias que exigem um ambiente ácido e que seja
necessário preparar um tampão próximo de pH = 4.

C=C

612

O=O

498

C–O

360

C–N

276

Assim, qual é a decisão que esse estudante deve tomar no
preparo de um tampão adequado nessa situação?
A) Preparar um tampão cuja a concentração do ácido
seja maior do que sua base conjugada.
B) Preparar um ácido selecionado como tampão que
tenha um pKa mais próximo possível de 4.
C) Preparar um ácido selecionado como tampão que
seja forte para manter o pH baixo.
D) Preparar um tampão em que suas espécies ácidas
e básicas consomem umas às outras pela reação
de neutralização para manter o pH original da
amostra.
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Considerando que 300 gramas de aminoácidos foram
completamente oxidados num organismo, qual é a variação
de entalpia envolvida, aproximadamente, nessa reação em
kilojoules?
A) 4 000.
B) 2 000.
C) 1 000.
D) 500.

QUESTÃO 75

QUESTÃO 78

O álcool isopropílico ou isopropanol (CH3CHOHCH3) é
uma substância vendida como produto de limpeza de
componentes eletrônicos. É também muito empregado na
indústria gráfica, como produto de limpeza de superfície
de vidro e também na manutenção de aeronaves, como
um fluido de refrigeração. O grau de pureza do isopropanol
comercial está entre 70% e 99%.

Considere que um técnico em química decidiu determinar
o potencial de um metal desconhecido M a partir de
uma semicélula-padrão de oxidação de Fe(s)/Fe2+(aq).
Antes de ligar os eletrodos, estes tinham o mesmo peso.
Quando os eletrodos foram ligados, a célula completa
funcionou como uma célula galvânica com o potencial
aferido na condição-padrão. A reação prosseguiu durante
todo o dia. Após desligados e secados, os eletrodos
de ferro e de metal M foram pesados novamente, e o
eletrodo M estava mais leve.

Na situação de menor grau de pureza do álcool isopropílico
comercial, e considerando que sua combustão completa,
produziu-se 90 g de CO2.

Nesse contexto, qual é o volume aproximado da impureza,
em mililitros, que existe no reagente comercial submetido à
queima completa?
Dados: densidade (isopropanol) = 0,8 g/mL;
densidade da mistura (álcool + impureza) = 1,0 g/mL.

Após examinar os resultados experimentais obtidos,
o técnico deduziu que a(o)
A) concentração da solução do íon ferro aumentou.
B) metal M é o eletrodo do catodo.

A) 5.

C) metal M é o agente oxidante.

B) 10.

D) o eletrodo de ferro é o polo positivo.

C) 15.
D) 20.
QUESTÃO 76
Embora o etanol seja a substância mais conhecida
entre os álcoois, outras substâncias são pertencentes
a essa função e participam de reações químicas
cujos produtos têm grande utilidade nos dias de hoje.
A desidratação de álcoois é uma reação que envolve perda
de água, e essas reações podem ser intramoleculares ou
intermoleculares.
Considerando as reações de desidratação de álcoois e o
tratamento do butan-2-ol com ácido sulfúrico concentrado
sob temperaturas acima de 170 ºC, pode-se estimar que o
produto principal dessa reação química é
A) but-2-óxibut-2-ano.
B) éter ciclobutílico.
C) but-2-eno.
D) but-1-eno.

QUESTÃO 79
Após alguns experimentos laboratoriais realizados por um
professor de Química, um técnico resolveu estocar todos
os resíduos de soluções aquosas em um único recipiente.
Os resíduos laboratoriais foram:
I.

200 mL de nitrato de prata (0,1 mol/L);

II.

300 mL de cloreto de potássio (0,2 mol/L);

III.

300 mL de acetato de sódio (0,1 mol/L).

As soluções foram misturadas na seguinte sequência:
•

Primeira mistura: I com III;

•

Segunda mistura: I + III com II.

Sabendo-se que o Kps do cloreto de prata e o do acetato
de prata, à certa temperatura, são, respectivamente, na
ordem de 10–10 e 10–4 , o técnico julgou que
A) a segunda mistura contribuiu para formação de
quase todo o precipitado.

QUESTÃO 77

B) a concentração da solução de AgCl no meio é maior
que a concentração da solução de CH3COOAg.

Em um estudo de caracterização química de alguns
elementos hipotéticos, em uma amostra sólida, observou-se
três grupos de elementos que apresentavam variação da
eletronegatividade com a estimativa dos seguintes valores:

D) o precipitado obtido nas misturas será próximo de
10 miligramas.

•

Grupo A: variação da eletronegatividade entre 3,0
e 3,9.

•

Grupo B: variação da eletronegatividade entre 2,0
e 2,9.

•

Grupo C: variação da eletronegatividade entre 0
e 0,99.

Com base nessas informações, fazendo-se um estudo
comparativo entre esses grupos, é correto afirmar:
A) Não existe ligação química entre os elementos do
mesmo grupo.
B) Existe ligação química entre os elementos do grupo
B e C que tende a ser iônicas.
C) Os grupos A, B e C são, respectivamente, ametais,
metais e semimetais.
D) As ligações químicas entre os grupos A e B tendem
a ser covalentes.

C) a concentração da solução de cloreto de potássio
se reduzirá mais de duas vezes.

QUESTÃO 80
Considere que 1 000 mL de uma amostra contendo
0,001 mol de íon ferro (III) foram analisados pelo método
gravimétrico. A constante do produto de solubilidade do
hidróxido de ferro (III) é próxima de 10–37.
Nesse contexto, assinale a alternativa que relaciona
corretamente a fração mais próxima de ferro (III) que se
precipita na condição de pH ajustado na solução.
A) 100% do ferro III precipita em pH igual a 1.
B) 100% do ferro III precipita em pH igual a 2.
C) 90% do ferro III precipita em pH igual a 3.
D) 90% do ferro III precipita em pH igual a 4.
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PROVA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 12 (doze) linhas para que seja corrigida. Se o candidato não atingir
esse número de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

3.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

4.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada no
Caderno de Respostas - Redação que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será
considerado na correção da prova.

5.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS

TOTAL DE PONTOS

PONTOS DESCONTADOS POR ERRO

1. Pontuação e ortografia – Considerando o Novo
Acordo Ortográfico – (PO)

15,0

1,0

2. Morfossintaxe (emprego dos pronomes,
concordância verbal e nominal, oração e período,
vozes do verbo) (M)

15,0

1,5

3. Coesão e Coerência (CC)

15,0

2,0

4. Compreensão / conhecimento do conteúdo
proposto e propriedade da resposta à temática (CP)

15,0

2,0

TOTAL

60,0

___________

6.

Será considerado nulo o Caderno de Respostas - Redação que estiver marcado ou no qual for escrito, contendo
qualquer forma de identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

7.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha padrão recebida.

8.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato para a Redação (30 linhas) não será corrigido, sendo
o candidato penalizado pelos problemas de compreensão de seu texto (PO, M, CC e / ou CP).

9.
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A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
•

Fuga total ao tema;

•

Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;

•

Texto com menos de 12 linhas;

•

Texto escrito a lápis;

•

Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente desconectada
do tema proposto;

•

Desrespeito aos direitos humanos; e

•

Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Leia estes textos.
TEXTO I
Nada se compara a isso
Tamara Jurberg, de 29 anos, está na luta do Médico sem Fronteiras contra a epidemia de ebola no Congo
Minha vida como promotora de saúde, batendo de porta em porta para entender a realidade e explicar às pessoas sobre
doenças e prevenção, começou em grandes favelas do Rio de Janeiro, como Cidade de Deus e Rocinha. Mas nada,
nada mesmo, se compara à miséria com a qual me confrontei nas zonas rurais da República Democrática do Congo, no
coração da África, onde atuo hoje. Minha primeira missão no país, já pelo Médico sem Fronteiras, começou em março de
2018 e durou seis meses. Um dos objetivos era ajudar no combate à violência sexual [...]. Agora, de volta a esse país tão
cheio de vulnerabilidades, minha meta é reforçar a luta contra a rápida propagação do vírus ebola.
Nunca houve um surto dessa magnitude no Congo. Decretada em agosto, a epidemia até agora matou 665 pessoas
e adoeceu outras 1 088 inclusive agentes de saúde. Os focos estavam localizados próximo às fronteiras de Ruanda,
Sudão do Sul e Uganda, onde desembarquei em janeiro para três intensos meses de trabalho. Pensei: bastaria informar
a população sobre a gravidade da doença que os cuidados necessários para evitar o contágio, pelo contato humano com
gente doente e pela falta de higiene básica, seriam tomados – e a epidemia seria debelada. Chegando aqui encontrei
vários outros obstáculos.
Ao contrário do que imaginei, mesmo pessoas concentradas em áreas de risco elevadíssimo não têm o combate ao ebola
como prioridade, ainda que vejam tanta gente atingida ao redor. O vírus, que causa febre, vômito, diarreia e pode levar à
morte fulminante, é percebido como apenas mais um problema entre inúmeros no Congo: falta de saneamento, falta água
encanada e falta acesso à educação e à saúde, que são serviços cobrados. Por isso, é comum o povo só procurar clínicas
e hospitais com a doença já em fase avançada, bem mais difícil de tratar. Muitos pensam estar com malária, enfermidade
endêmica no Congo, e vão se automedicando enquanto os estragos do ebola se fazem sentir.
O que angustia é que o modo mais eficaz de evitar a propagação do vírus reside em uma medida simples: a higienização
das mãos. [...]
Depoimento dado a Jana Sampaio. Revista Veja, 17 abr. 2019. p. 89. [Fragmento].

TEXTO II
OMS anuncia detecção de novo surto de ebola no Congo

Funcionário da área de saúde desinfeta homem moribundo vítima do ebola
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/05/1883753-oms-anuncia-deteccao-de-novo-surto-de-ebola-nocongo.shtml>. Acesso em: 25 abr. 2019. [Fragmento]
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TEXTO III

Disponível em: <https://emagrecer.eco.br/saude/virus/ebola/>. Acesso em: 24 abr. 2019.

TEXTO IV
Desconfiança da comunidade é alta em meio a surto de ebola no Congo

Um profissional de saúde pulveriza desinfetante em seu colega depois de trabalhar em um centro de tratamento ebola
em Beni, leste do Congo (Al-hadji Kudra Maliro, AP, Arquivo)
Uma em cada quatro pessoas entrevistadas no leste do Congo no ano passado acreditava que o ebola não era real, de
acordo com um novo estudo divulgado na quarta-feira, ressaltando os enormes desafios que os profissionais de saúde
enfrentam atualmente.
A pesquisa descobriu que uma profunda desconfiança da resposta ao ebola resultou em pessoas com 15 vezes menos
chances de procurar tratamento médico em um centro de saúde Ebola, de acordo com o estudo publicado na revista The
Lancet Infectious Diseases.[...]
Disponível em: <https://www.news24.com/Africa/News/community-mistrust-high-amid-congo-ebola-outbreak-study-20190329.>.
Acesso em: 25 abr. 2019. [Fragmento traduzido].
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TEXTO V
Ebola
O ebola é uma das doenças mais mortais que existem. É um vírus altamente infeccioso que pode matar mais de 90% das
pessoas que o contraem, causando pânico nas populações infectadas. Ele pode ser contraído tanto de humanos como de
animais e é transmitido por meio do contato com sangue, secreções ou outros fluídos corporais.
Agentes de saúde frequentemente são infectados enquanto tratam pacientes com Ebola. Isso pode ocorrer devido ao
contato sem o uso de luvas, máscaras ou óculos de proteção apropriados.
Em algumas áreas da África, a infecção foi documentada por meio do contato com chimpanzés, gorilas, morcegos
frutívoros, macacos, antílopes selvagens e porcos-espinhos contaminados encontrados mortos ou doentes na floresta
tropical.
Enterros onde as pessoas têm contato direto com o falecido também podem transmitir o vírus, enquanto a transmissão
por meio de sêmen infectado pode ocorrer até sete semanas após a recuperação clínica.
Ainda não há tratamento ou vacina para o ebola.
Disponível em: <https://www.msf.org.br/o-que-fazemos/atividades-medicas/ebola>. Acesso em: 24 abr. 2019. [Fragmento].

Com base na leitura desses textos motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal
da língua portuguesa, apresentando seu ponto de vista sobre a atuação das autoridades em estreita colaboração
com os profissionais da saúde para reforçar a vigilância epidemiológica e controlar a epidemia de ebola.
Em defesa de sua opinião, proponha uma forma de divulgação da gravidade desse vírus para todos das
comunidades africanas que correm risco de contrair essa doença infecto contagiosa. Em seu texto, apresente
argumentos consistentes, estruturados de forma coerente e coesa.
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