ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

Vestibular para o 1º Semestre de 2020
PROVA B
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Esta Prova Objetiva contém 70 (setenta) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de respostas
para cada questão, sendo apenas 1 (uma) alternativa correta. Ao receber o Caderno de Provas, o candidato deve
conferi-lo e, caso esteja incompleto ou apresente defeito, deve solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo
reclamações posteriores nesse sentido. Fazem parte da verificação a ser realizada pelo candidato os dados pessoais
descritos em seu Caderno de Prova Objetiva e Folha e de Respostas.
2. É proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou
entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não é permitido o uso de livros, códigos,
manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Quaisquer aparelhos eletrônicos, como telefone celular,
smartphones, tablets, relógios (ainda que analógicos), enquanto na sala de prova, devem permanecer desligados.
Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o fato será registrado na Ata de Ocorrências da sala e o candidato será
eliminado do certame.
3. A duração de realização das provas será de 4 (quatro) horas e poderá ser acompanhada pelo marcador
temporal na frente da sala, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido.
Período de Sigilo – não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas
3 horas e 45 minutos do início das provas.
4. O candidato NÃO PODE levar seu Caderno de Prova e / ou seus rascunhos e / ou anotações.
5. As instruções constantes no Caderno de Prova e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações
expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e devem ser rigorosamente
observadas e seguidas pelo candidato.
7.

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da Folha de Respostas da Prova Objetiva, com sua caligrafia
usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“A vida é maravilhosa se não se tem medo dela.” Charles Chaplin

8. Ao receber a Folha de Respostas:
• confira seu nome, número de inscrição e curso;
• assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO: FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

9. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:

• 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.
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
Os gabaritos e as questões da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 27 de outubro de 2019, após a realização das provas.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia este texto para responder às
questões 1 e 2.
Missivistas contumazes
Leitor também tem opinião, gente
Um dos desejos de Maria de Lourdes Medeiros,
de 85 anos, é que o neto escreva cartas para jornais.
Seria um modo de garantir a transmissão do legado e
de passar adiante a tradição. Desde 2002, ela enviou
mais de 150 opiniões escritas à mão para a seção
de cartas de periódicos gaúchos. Sua produção vem
se acelerando a cada ano ─ atualmente, são três
cartas por semana, sem contar as que envia para
políticos e instituições públicas. Cuidadosa, antes de
cada ida aos correios ou à caixa de coleta postal, ela
ligou para os destinatários e os avisou da chegada
iminente da missiva. A dona de casa está convencida
de que opinião é moeda que faz diferença. Marcelo,
21 anos, o neto em questão, desconversa. “Estou
com outros projetos”, diz, acendendo um cigarro.
Maria de Lourdes suspira, mas não se desespera.
Ainda há esperança. Além dos outros netos, há os sete
bisnetos. O que não a impede de ralhar com o rebelde,
que se recusa a escrever cartas à redação para não
encolher o tempo que dedica à universidade, onde
estuda biologia. [...]
Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/
missivistas-contumazes/>. Acesso em: 14 set. 2019.
[Fragmento].

QUESTÃO 1
Do ponto de vista de sua tipologia, o texto “Missivistas
contumazes” apresenta características de um(a)
A) reportagem em que os fatos são construídos por
meio de narrativa cujo objetivo é apresentar uma
exposição marcada por uma unidade temática.
B) artigo de opinião em que estão presentes
elementos dêiticos que fazem referência a seus
interlocutores e apresenta sequências textuais
fáticas ou transacionais.
C) editorial em que os enunciados no tempo
presente apresentam argumentos persuasivos
para buscar mudar a visão do leitor sobre as
ideias defendidas.
D) notícia em que há uma situação isenta de
mudança ou de progressão temporal, de modo
que a disposição de seus enunciados pode ser
alterada.

QUESTÃO 2
Considerando-se sua textualidade, os elementos
que compõem a coerência do texto, verifica-se que a
autora usou sinais de pontuação que contribuem para a
progressão textual.
É incorreto afirmar que ela empregou
A) o travessão para separar uma opinião neste
trecho: “Sua produção vem se acelerando a
cada ano ─ atualmente, são três cartas por
semana, sem contar as que envia para políticos
e instituições públicas”.
B) a vírgula para separar duas orações coordenadas,
sendo a segunda oração coordenada sindética
adversativa neste trecho: “Maria de Lourdes
suspira, mas não se desespera”.
C) a vírgula para separar um adjunto adverbial de
tempo anteposto neste trecho: “Desde 2002, ela
enviou mais de 150 opiniões escritas à mão para
a seção de cartas de periódicos gaúchos”.
D) as aspas para destacar uma citação neste trecho:
“‘Estou com outros projetos’, diz, acendendo um
cigarro”.
QUESTÃO 3
Leia este texto.
#Prevenção: Por que o Dia Mundial da Segurança
do Paciente é importante?
Celebrado em 17 de setembro, o Dia Mundial da
Segurança do Paciente convida profissionais de
saúde e população a se sensibilizarem para um
dos mais importantes componentes da assistência,
o atendimento seguro aos pacientes. Segundo estimativa
da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS),
cerca de 134 milhões de eventos adversos ocorrem
anualmente devido ao cuidado inseguro em hospitais
de países de baixa e média renda, contribuindo para
2,600 milhões de mortes. Já em países de alta renda,
a estimativa é que um a cada dez pacientes sofra algum
tipo de dano associado ao atendimento hospitalar. Entre
os exemplos de eventos adversos que podem ocorrer
estão quedas, falhas na identificação do paciente, erro
na administração de medicamentos e até cirurgias
realizadas em locais errados.
Disponível em: <http://blog.saude.mg.gov.br/2019/09/17/
prevencao-por-que-o-dia-mundial-da-seguranca-do-paciente-eimportante/>. Acesso em: 19 set. 2019. [Fragmento]

Na composição desse texto, o autor emprega os
seguintes recursos, exceto:
A) Personificação para destacar um tópico,
atribuindo a algo inanimado uma ação própria de
seres humanos.
B) Elaboração de uma pergunta no título para
procurar despertar interesse quanto ao tópico a
ser tratado.
C) Exemplificação de eventos favoráveis para tratar
da solução de problemas relativos ao tema
abordado.
D) Inserção de dados numéricos de fonte idônea
para sensibilizar o leitor e evidenciar a gravidade
da questão.
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QUESTÃO 4
Leia estes textos.
TEXTO I

Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/campanhas/PNI/CartazCaxumba.jpg>. Acesso em: 18 set. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/campanhas/PNI/CartazCoqueluxe.jpg>. Acesso em: 18 set. 2019.

Ao analisar a composição dos textos dessa campanha publicitária, constata-se que esses cartazes visam a
I.

convencer a população sobre a melhor forma de se evitarem certas enfermidades.

II.

corroborar o sentimento de remorso associado ao descumprimento de um dever dos brasileiros.

III. demonstrar como o Ministério da Saúde atua diante do perigo do retorno de doenças erradicadas.
IV. divulgar sequelas que certas enfermidades podem trazer e uma medida eficaz para que sejam evitadas.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II, IV, apenas.
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INSTRUÇÃO: Leia este resumo de um artigo científico
para responder às questões 5 e 6.
RESUMO: Os resultados da medicina laboratorial
influenciam uma alta porcentagem das decisões
tomadas pelos médicos. A globalização requer que
os resultados obtidos por métodos diferentes sejam
concordantes, garantindo a segurança do paciente.
É necessário haver colaboração internacional para
difundir essa exigência. Essa colaboração deve basearse na rastreabilidade da medicina laboratorial, bem
como na adoção de procedimentos de medição e
materiais de referência de alta hierarquia metrológica
e
que
sejam
comutáveis
internacionalmente.
A aplicação da cadeia de rastreabilidade metrológica
facilita essa abordagem universal. A quantificação
de colesterol no soro e hemoglobina sanguínea A1c
(HbA1c) no sangue serve como exemplo do processo
de padronização de métodos com impacto demonstrado
nos resultados clínicos. Por outro lado, a quantificação
de paratormônio (PTH) e hemoglobina A2 (HbA2)
no sangue revela a variabilidade entre os métodos
atualmente em uso, que compromete o tratamento
do paciente e demanda, portanto, a harmonização
e / ou padronização dos métodos. Os desafios à difusão
da rastreabilidade em medicina laboratorial incluem
fatores como disponibilidade de materiais e métodos
de referência, diferenças geográficas, uso de unidades
de medida variadas e coordenação mundial limitada.
Uma colaboração abrangente requer o envolvimento
das partes interessadas no âmbito mundial, desde
especialistas gerais a aqueles com particular experiência
em medicina laboratorial, com ampla vivência em
laboratórios clínicos de rotina. Um plano de coordenação
é apresentado neste artigo com ações atribuídas a cada
um dos envolvidos.

QUESTÃO 6
No trecho “Uma colaboração abrangente requer o
envolvimento das partes interessadas no âmbito
mundial, desde especialistas gerais a aqueles com
particular experiência em medicina laboratorial, com
ampla vivência em laboratórios clínicos de rotina”, são
adjetivos ou locuções adjetivas, exceto:
A) Mundial, ampla e interessadas.
B) Abrangente, gerais e clínicos.
C) Envolvimento, âmbito e experiência.
D) Laboratorial, particular e de rotina.
QUESTÃO 7
De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa,
não se emprega hífen
A) em palavras compostas que designam espécies
botânicas (couve-flor).
B) entre elementos que formam um encadeamento
vocabular (ponte Rio-Niterói).
C) entre locuções substantivas (fim-de-semana) e
adjetivas (cor-de-vinho).
D) em nomes de cidades cujo primeiro elemento é
verbal (Passa-Quatro).
QUESTÃO 8
Leia este texto.

FERNANDES, Jane L. N.; WOLLINGER, Wagner; GARRIDO,
Bruno C. Rastreabilidade em medicina laboratorial: um
estímulo global para resultados exatos no cuidado com o
paciente. J. Bras. Patol. Med. Lab. [online]. 2019. v. 55. nº 4.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1676-24442019000400402&lng=en&nrm=iso>.
Acesso em: 10 set. 2019.

QUESTÃO 5
Considerando as informações apresentadas nesse
resumo, constata-se que é
A) urgente adotar uma abordagem universal de
cadeia de rastreabilidade metrológica para
facilitar a quantificação de colesterol no soro
e hemoglobina sanguínea A1c (HbA1c) ou
paratormônio (PTH) e hemoglobina A2 (HbA2)
no sangue.
B) impeditiva a difusão da rastreabilidade em
medicina laboratorial por não haver possibilidade
de
harmonização
dos
métodos,
nem
envolvimento entre os especialistas e as partes
interessadas.
C) necessário custear a colaboração internacional,
na área de medicina laboratorial, para se difundir
a garantia de que os resultados laboratoriais
certifiquem ao paciente a concordância de que
estão seguros.
D) preciso haver cooperação entre as nações com
fundamento na rastreabilidade da medicina
laboratorial e na adoção de procedimentos
de medição e materiais de referência de alta
hierarquia metrológica, comutáveis.

Disponível em: <http://www.opera10.com.br/2016/07/codigose-linguagens-variacoes-ou.html>. Acesso em: 15 set. 2019.

Em relação à situação de uso e à variedade linguística,
nesse texto, o chargista
A) evidencia a presença de conflito na interação
entre os interlocutores.
B) confirma que o locutor é prolixo, formal e
dramático em sua fala.
C) demonstra que o alocutário domina a variedade
linguística usada.
D) tece uma crítica velada ao modo pelo qual o
locutor se expressa.
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QUESTÃO 9

QUESTÃO 12

Leia este texto.

Pessoas que apresentam anemia falciforme possuem a
proteína hemoglobina presente nas hemácias diferente
daquela presente em pessoas sem anemia falciforme.
Essa diferença ocorre devido a(à)
A) um erro na processo de tradução.
B) escassez de ferro (Fe).
C) falta de aminoácidos na alimentação.
D) uma modificação gênica.
QUESTÃO 13
“A gonorreia está mais resistente aos antibióticos e
pode se tornar incurável.”
Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/
gonorreia-por-que-a-doenca-esta-se-ficando-resistente-amedicamentos-e-pode-se-tornar-incuravel,11edf06603bf3e1c5
ebdfdae9008b83dtu61viv5.html>. Acesso em: 18 set. 2019.

Disponível em: <http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/
story/11524-dia-mundial-da-seguranca-do-paciente-alertapara-cuidados-nos-atendimentos-de-saude>.
Acesso em: 21 set. 2019.

Nas instruções dirigidas ao profissional de saúde ou
ao líder de serviços de saúde, dadas nesse texto,
classifica(m)-se como objeto direto, exceto:
A) “medidas” / “novos acidentes.”

Tendo em vista que notícias como essa são cada vez
mais comuns, assinale a alternativa que apresenta
o DNA com a informação gênica para a resistência
a antibióticos em bactérias e uma possível forma de
transmissão dessa resistência para outras bactérias,
respectivamente.
A) Plasmidial / Conjugação.

B) “uma cultura de segurança aberta e transparente.”

B) Cromossômico / Transcrição.

C) “à Anvisa” / “no seu serviço de saúde.”

C) Plasmidial / Transfecção.

D) “o desenvolvimento profissional contínuo.”

D) Cromossômico / Recombinação.

QUESTÃO 10
Considerando-se os preceitos da norma-padrão da
língua portuguesa, empregou-se incorretamente o termo
em destaque em:
A) Queria perguntar por que saíste mais cedo.
B) Você sabe por que eu sempre ajo assim!
C) Só eu sei as esquinas por que passei!
D) Eu não fui ao show por que estava doente.

QUESTÃO 14
“Muitas mulheres com dificuldade para engravidar
procuram aconselhamento genético, sendo, em alguns
casos, constatada a obstrução das trompas de falópio
devido à presença de clamídia.”
Disponível em: <https://noticias.r7.com/saude/de-facildiagnostico-clamidia-pode-levar-a-infertilidade-se-naotratada-09102017>. Acesso em: 18 set. 2019 (Adaptação).

Diante desse fato, é aconselhável
BIOLOGIA

A) continuar tentando ter filhos, pois ainda há a
possibilidade de uma gravidez ectópica.

QUESTÃO 11

B) não ter filhos, pois estes podem nascer com
clamídia por herança genética da mãe.

A síndrome de Klinefelter (47, XXY) ocorre como
resultado de um erro na formação dos gametas. Homens
nascidos com essa síndrome podem ter baixos níveis de
testosterona e massa muscular, pelos faciais e corporais
reduzidos, além de baixa ou nenhuma produção de
esperma.
Assinale a alternativa que apresenta o tipo de alteração
genética das células de pessoas portadoras dessa
síndrome e em qual fase da meiose pode ocorrer esse
erro, respectivamente.
A) Euploidia / Metáfase I.
B) Aneuploidia / Anáfase I.
C) Euploidia / Anáfase I.
D) Aneuploidia / Metáfase I.
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C) fertilização in vitro após tratamento da clamídia,
caso a mãe ainda produza gametas.
D) não ter filhos, pois, caso nasça uma menina, ela
poderá ter as trompas de falópio obstruídas.

QUESTÃO 15
Analise a imagem a seguir.

Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4136772/mod_resource/content/2/emergencias.pdf>.
Acesso em: 19 set. 2019 (Adaptação).

Após a análise dessa imagem, pode-se afirmar que em
A) 4 ocorre na condição de jejum.
B) 1 as células alfa são ativadas.
C) 2 pode ocorrer a liberação de glicose.
D) 3 ocorre a inibição da produção de glucagon.
QUESTÃO 16
Observe a genealogia a seguir.

Rosa, do tipo sanguíneo A, e Bruno, do tipo sanguíneo B, tiveram três filhos: Paulo, Luiza e Camila. Paulo possui tipo
sanguíneo igual ao de seu pai. Camila sofreu um acidente e precisa de doação de sangue da família.
Assinale a alternativa que apresenta um possível tipo sanguíneo que Camila pode apresentar e todos seus possíveis
doadores na família.
A) O, pode receber do irmão.
B) B, pode receber do pai, da mãe e da irmã.
C) A, pode receber da mãe e da irmã.
D) AB, pode receber da mãe, do pai e do irmão.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

Se no passado a atividade física era proibida para quem
tinha algum risco cardiovascular, hoje em dia ela virou
arma consagrada contra a hipertensão. Sem contar
que, de bônus, ainda baixa colesterol, glicemia e afins –
que, juntos com a pressão alta, ameaçam ainda mais o
sistema cardiovascular.

Leia o trecho retirado do artigo intitulado “Doenças
emergentes e reemergentes no contexto da saúde
pública”.

Disponível em: <https://saude.abril.com.br/fitness/aimportancia-da-atividade-fisica-contra-a-hipertensao-e-comofazer/>. Acesso em: 19 set. 2019.

Para os hipertensos, o exercício físico é importante
porque
A) propicia a dilatação dos vasos periféricos do
corpo.
B) promove o aumento do número de batimentos
cardíacos.
C) reduz a quantidade de movimentos respiratórios.
D) aumenta o volume de sangue no organismo.
QUESTÃO 18
Analise este trecho retirado do site dos Médicos sem
Fronteiras.
“O ebola pode ser contraído tanto de humanos como de
animais. O vírus 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.”
Disponível em: <https://www.msf.org.br/o-que-fazemos/
atividades-medicas/ebola>. Acesso em: 19 set. 2019.

Com base na análise do texto, pode-se afirmar que a
transmissão do agente causador do ebola é semelhante
à do agente causador da
A) raiva.
B) chikungunya.
C) esquistossomose.
D) elefantíase.

“Outro desafio que as doenças emergentes e
reemergentes colocam para a Saúde Pública diz
respeito às normas de biossegurança. Há um risco de
que agentes etiológicos novos e com alta letalidade
possam vir a ser utilizados como armas biológicas, além
da possibilidade real do tráfego global de viroses, em
poucas horas, de um continente a outro, através das
viagens aéreas”.
Disponível em: <http://www.boletimdasaude.rs.gov.br/
conteudo/1441/doen%C3%A7as-emergentes-e-reemergentesno-contexto-da-sa%C3%BAde-p%C3%BAblica->.
Acesso em: 19 set. 2019.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que é
medida de biossegurança a(o)
A) combate ao trafego de drogas nas fronteiras
brasileiras.
B) uso de alimentos transgênicos resistentes a
pragas.
C) proibição de animais domésticos nos parques
ecológicos.
D) incentivo à indústria para pesquisa de novos
medicamentos.
QUESTÃO 20
A atividade muscular contrátil inicia uma série de eventos
fisiológicos e bioquímicos que levam à biogênese da
mitocôndria. Essa biogênese é iniciada com um sinal,
que tem sua magnitude relacionada com a intensidade
e a duração do estímulo contrátil. É proposto que o
exercício de endurance provoca um maior estímulo à
biogênese da organela.
Disponível em: <https://www.efdeportes.com/efd63/mitoc.htm>.
Acesso em: 19 set. 2019 (Adaptação).

Com base nas informações do texto, pode-se afirmar
que essa biogênese da mitocôndria pressupõe
A) um estágio de dormência da organela.
B) o envelhecimento e a morte das organelas.
C) a ativação do DNA mitocondrial.
D) uma mudança genética da mitocôndria ativa.
QUESTÃO 21
A medula óssea dos mamíferos é responsável, entre
outras funções, por produzir os megacariócitos. Essas
células, quando maduras, se rompem, formando as
plaquetas.
Tais fragmentos celulares são responsáveis pelo
processo de coagulação sanguínea que, quando em
excesso, aumentam o risco de determinados problemas
de saúde.
São alguns desses problemas, exceto:
A) Leucemia.
B) Acidente vascular cerebral.
C) Embolia pulmonar.
D) Infarto agudo do miocárdio.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

Com relação a algumas doenças negligenciadas no
Brasil, assinale a alternativa incorreta.

“Desde dezembro de 2017, a população brasileira
ganhou mais uma ferramenta no combate ao aumento
de casos do HIV. O PrEP, como é mais conhecido,
é a sigla para profilaxia pré-exposição e é uma forma de
prevenção em que o indivíduo toma uma medicação de
forma ininterrupta. O medicamento, que é a associação
entre duas drogas, o tenofovir associado à entricitabina,
bloqueia uma enzima chamada transcriptase reversa,
impedindo então a reprodução do vírus dentro das
células.”

A) A doença de Chagas é causada pelo
Trypanosoma cruzi. As formas habituais de
transmissão dessa doença para o homem são
transfusional, vetorial, transplacentária e via
oral. Considerada uma doença grave, quanto
antes for diagnosticada e iniciado o tratamento,
maiores as chances de cura, principalmente
quando isso ocorre na fase aguda da doença.
B) A febre amarela é causada por um vírus, do
gênero Flavivírus, transmitido pela picada da
fêmea de mosquitos pertencentes às espécies
Aedes aegypti e do gênero Haemogogus.
Os saguis ou micos (Callithrix) não transmitem
essa doença e são importantes sentinelas, pois,
caso algum desses animais adoeça, é sinal que
há febre amarela na região.
C) A dengue transmitida pela picada da fêmea
do mosquito Aedes aegypti. A fêmea utiliza a
energia fornecida pelo sangue para a postura
dos seus ovos, que podem permanecer vivos em
ambiente seco por um determinado período de
tempo. O mosquito, logo que pica uma pessoa
infectada, já se torna apto a transmitir o agente
etiológico da doença.
D) A leishmaniose é causada por várias espécies
do protozoário de gênero Leishmania, sendo
transmitida pela picada da fêmea do mosquito
palha. Essa doença também atinge os cães,
tendo a mesma forma de transmissão. Os cães
passam, então, a ser considerados reservatórios
do parasita, sendo indicada sua eutanásia, como
forma de controle dessa doença.
QUESTÃO 23
Leia um trecho da reportagem “Microbiota intestinal e
sua relação direta com a qualidade de vida”.
“Além da nutrição, o trato gastrointestinal humano
também precisa se defender da invasão de uma gama
de microrganismos hostis, prontamente preparados para
atacar o nosso organismo. Em condições fisiológicas,
a colonização por diversos microrganismos patogênicos
e oportunistas no intestino é restringida pela presença da
microbiota intestinal. Esse controle biológico descreve
um poderoso mecanismo ecológico que, em associação
com os mecanismos de defesa mecânicos, químicos
e imunológicos, nos protegem contra a invasão por
agentes infecciosos.”
Disponível em: <http://comciencia.br/microbiota-intestinal-esua-relacao-direta-com-qualidade-de-vida/>.
Acesso em: 16 set. 2019 (Adaptação).

As relações ecológicas descritas em cada frase nessa
reportagem são exemplos, respectivamente, de

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-42176243>. Acesso em: 23 set. 2019.

Sobre o tratamento proposto nesse trecho e o ciclo
viral, pode-se afirmar que a transcriptase reversa é
encontrada em
A) retrovírus, sendo responsável pela formação e
inserção de DNA viral de fita simples no DNA
hospedeiro.
B) vírus de RNA, sendo responsável pela formação
de RNA viral de fita simples e posterior DNA
dupla-hélice.
C) vírus de RNA, sendo responsável pela formação
e inserção do RNA viral no DNA hospedeiro.
D) retrovírus, sendo responsável pela formação de
DNA viral de fita simples e posterior DNA duplahélice.
QUESTÃO 25
“A malária é uma doença infecciosa febril aguda
transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles,
infectada por protozoários do gênero Plasmodium.
Segundo dados de abril de 2019 da Fundação Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ), a região Amazônica concentra 99%
dos casos no Brasil.”
Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/malariaregiao-amazonica-concentra-99-dos-casos-no-brasil>.
Acesso em: 19 set. 2019.

Essa doença tem como principais sintomas a febre e os
calafrios, que estão relacionados à fase do ciclo
A) sanguíneo, que inicia com os esporozoítos
contaminando os eritrócitos e termina com a
liberação de novos esporozoítos.
B) esquizogônico, que inicia com os esporozoítos
contaminando os hepatócitos e termina com a
liberação de novos merozoítos.
C) eritrocítico, que inicia com os merozoítos
contaminando os eritrócitos e termina com a
liberação de novos merozoítos.
D) exoeritrocítico, que inicia com os gametócitos
contaminando os hepatócitos e termina com a
liberação de novos esporozoítos.

A) inquilinismo, mutualismo e parasitismo.
B) amensalismo, inquilinismo e parasitismo.
C) parasitismo, competição e mutualismo.
D) competição, mutualismo e amensalismo.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

“Hipertensão afeta um em cada quatro brasileiros
adultos”

“O Ministério da Saúde informou hoje, 4 de setembro de
2019, que, de 9 de junho até 31 de agosto, 2 753 casos
de sarampo foram confirmados no país. No período,
houve quatro óbitos, em decorrência da complicação do
quadro de saúde dos pacientes, três em São Paulo e um
em Pernambuco [...]”

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/
noticia/2019-04/hipertensao-afeta-um-em-cada-quatrobrasileiros-adultos>. Acesso em: 11 set. 2019.

O título dessa reportagem traz um dos sérios problemas
vividos pela população brasileira, a hipertensão. Várias
são as drogas disponíveis para o controle dessa doença
que agem das mais diversas formas, por exemplo,
inibindo a ação do hormônio renina.
A inibição desse hormônio é importante nos pacientes
hipertensos, uma vez que a renina participa da
produção de
A) angiotensina, que leva à vasodilatação.

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/
noticia/2019-09/sarampo-confirmados-2753-casos-98-em-saopaulo>. Acesso em: 4 set. 2019.

C) aldosterona, que leva à vasodilatação.

A principal forma de prevenção do sarampo é a
vacinação, que, como foi relatado anteriormente, foi a
prioridade do Governo Federal para ajudar a controlar o
surto da doença.

D) angiotensina, que leva à vasoconstrição.

A vacinação é prioridade, pois injeta no corpo a(o)

B) aldosterona, que leva à vasoconstrição.

A) proteína para estimular a produção de glóbulos
vermelhos.

QUESTÃO 27
As anfetaminas e a sibutramina, ambas atuantes no
sistema nervoso central, são medicações utilizadas no
combate à obesidade. As anfetaminas agem no centro
da fome, sendo inibidoras de apetite, e a sibutramina
promove a saciedade.
No corpo humano, há produção de hormônios também
envolvidos no controle da fome e da saciedade.
Esses hormônios são, respectivamente,

D) gastrina e leptina.
QUESTÃO 28
Na história da origem da grande diversidade de cães
domésticos encontrados atualmente, vê-se um processo
de seleção artificial, em que os criadores desses cães,
querendo evidenciar cada vez mais uma característica,
recorriam ao incesto por várias gerações, até tornar
aquela característica bem evidente. Atualmente,
têm-se, dentro dessa espécie, cães totalmente diferentes
e vários deles com sérios problemas de saúde.
Grande parte desses problemas é devido à(ao)
com

característica

de

B) cruzamento entre indivíduos aparentados.
C) formação de cães mais resistentes ao ambiente.
D) grande variabilidade
nesses cães.

D) linfócito para neutralizar a ação do vírus,
responsável pela doença.

A) A transmissão da sífilis se dá por meio de
relações sexuais, transfusão sanguínea, contato
direto com sangue contaminado e verticalmente.
Na gestante, pode causar aborto. Suas principais
formas de prevenção são o uso de preservativos
e a vacina.

C) grelina e leptina

genes

C) anticorpo para ajudar a combater o agente
causador da doença.

Sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs),
assinale a alternativa incorreta.

B) secretina e gastrina.

A) seleção de
interesse.

B) antígeno para induzir a produção de células de
memória e de anticorpos.

QUESTÃO 30

A) grelina e secretina.
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“[...] Como prioridade, o Governo Federal estabeleceu
a vacinação de todas as crianças com idade entre
6 meses e 11 meses e 29 dias, grupo em que a doença
pode, facilmente, se tornar letal. Nesse caso, é aplicada
a chamada dose zero.”

genética

encontrada

B) A transmissão do HIV se dá por meio de
relações sexuais, contato direto com sangue
contaminado, transfusão de sangue, pelo leite
materno e verticalmente. Sua principal forma de
prevenção é o uso de preservativos.
C) A transmissão do HPV se dá verticalmente, além
da transmissão pelo contato direto com a pele
e com a mucosa infectada. Alguns desses vírus
são oncogênicos. Suas principais formas de
prevenção são o uso de preservativos e a vacina.
D) A transmissão da gonorreia se dá por meio de
relações sexuais e verticalmente. Caso ocorra
esse tipo de transmissão, o bebê corre sérios
riscos de ter os olhos afetados. Sua principal
forma de prevenção é o uso de preservativos.

QUESTÃO 34

QUÍMICA

O equilíbrio seguinte representa um dos tampões
presentes na saliva humana.

QUESTÃO 31

HCO3–

O soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio
de concentração 0,9% m/v. O soro é empregado na
Medicina para limpeza de ferimentos e higienização das
vias nasais.
Suponha um lote do produto com suspeita de adulteração
por cloreto de outro metal alcalino diferente do sódio.
O procedimento laboratorial adequado para comprovar
tal adulteração é a(o)
A) teste de chama.

CO3–2 + H+;

Ka = 1,0 x 10–10

Do equilíbrio apresentado, fizeram-se as seguintes
afirmativas:
I.

A ingestão de alimentos que têm propriedades
ácidas favorece o deslocamento do equilíbrio no
sentido de formação de íons carbonato.

II.

A capacidade tamponante máxima desse tampão
ocorre em pOH 4,0.

III. Os íons hidrogenocarbonatos se comportam
como base conjugada.
Estão incorretas as afirmativas

B) medida de pH.
C) observação da cor.

A) I, II e III.

D) ensaio de orgânicos.

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

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões 32 e 33.
Cálculos ou pedras renais são formações endurecidas
nos rins ou nas vias urinárias resultantes do acúmulo
de cristais existentes na urina e são constituídos,
principalmente, por oxalato de cálcio, fosfato de cálcio e
outros sais. A concentração média de cálcio na urina de
uma pessoa saudável é igual a 0,002 mol/L.
QUESTÃO 32
A concentração mínima, em mol/L, de íons
oxalato na urina de uma pessoa saudável para
que ocorra a precipitação do oxalato de cálcio
(Kps CaC2O4 = 1,6 x 10–9) é

D) II e III, apenas.
QUESTÃO 35
O ácido acetilsalicílico (AAS) é um analgésico
que, inicialmente, era sintetizado de um produto
natural extraído do salgueiro, a salicina (massa
molar = 286 g/mol).
O esquema seguinte, que é a equação química
balanceada, apresenta a rota de produção do AAS
(massa molar = 180 g/mol) obtido da salicina.

A) 8,0 x 10–10.
B) 4,0 x 10–5 .
C) 8,0 x 10–7.
D) 2,0 x 10–3 .
QUESTÃO 33
A equação química que representa a formação do fosfato
de cálcio é apresentada a seguir.
3 Ca (aq) + 2 PO4 (aq)
2+

3–

Ca3(PO4)2 (s)

Em relação a essa reação química, assinale a alternativa
correta.
A) O estado de oxidação do metal é reduzido
durante a formação de fosfato de cálcio.

Considerando uma amostra do produto natural com
57,2% m/m de pureza e um rendimento reacional de
70,0%, assinale a alternativa que apresenta a quantidade,
em gramas, de AAS obtido de 100 g da salicina.
A) 62,9.
B) 25,2.
C) 36,0.
D) 44,0.

B) A geometria do íon fosfato é classificada como
tetraédrica.
C) As ligações químicas entre os átomos no íon
fosfato são simples e covalentes.
D) O estado de oxidação do fósforo no íon fosfato
é igual a +3.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

Os quelantes são espécies químicas que se ligam a
íons metálicos e que são usadas em Medicina para
“sequestrar” íons metálicos e possibilitar sua eliminação
pelo organismo. O teste de mobilidade de chumbo (TMC)
tem por objetivo clínico estimar a carga corpórea do
metal em pacientes por meio da medida da quantidade
de EDTA-Pb excretada na urina. Inicialmente, é feita a
administração de uma dose única de EDTA-CaNa2 que
atua como quelante. A interpretação básica do TMC é
de que o EDTA-Pb, na urina, após a administração
de quelante, reflete a carga de chumbo presente em
compartimentos mobilizáveis, e não a carga corpórea
total.

A lactose é um dissacarídeo formado por galactose e
glicose, e sua fórmula estrutural é apresentada a seguir.

Sobre os resultados da determinação de chumbo na
urina de pacientes, após a administração do quelante,
são feitas as seguintes afirmativas.
I.

O EDTA-Pb é uma espécie química insolúvel em
água.

II.

Quantidades de EDTA-CaNa2 na urina em valores
iguais ao administrado ao paciente indicam a
ausência de contaminação de chumbo.

III. A reação de formação do EDTA-CaNa2 é
menos favorecida que a reação de formação do
composto EDTA-Pb.
Estão incorretas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
QUESTÃO 37
Soluções aquosas coloidais de albumina são
amplamente empregadas na Medicina, sendo indicadas,
por exemplo, no tratamento de queimaduras e choques
hemorrágicos.
Sobre essas soluções de albumina, é correto afirmar que
A) têm água em sua composição que é classificada
como dispersante.
B) é impossível separar suas partículas por
centrifugação.
C) são classificadas no mesmo grupo de dispersões
que a água potável.
D) têm aspecto heterogêneo com partículas visíveis
a olho nu.

A intolerância à lactose é uma doença causada pela
incapacidade de o organismo produzir a enzima lactase,
responsável por quebrar o açúcar em seus monômeros.
A investigação da presença dessa doença pode ser feita
por exame de sangue. O procedimento consiste em:
Etapa I – Retirada de uma amostra de sangue do
paciente em jejum.
Etapa II – Ingestão de uma dose de lactose e manutenção
do jejum.
Etapa III – Nova coleta de sangue após um tempo.
Considere que a composição do sangue será influenciada
somente pelas condições do procedimento descrito
anteriormente.
É correto afirmar que, para um indivíduo que sofre de
intolerância à lactose, o resultado do exame na Etapa III,
em relação à Etapa I, apresenta níveis
A) menores de lactose.
B) iguais de glicose.
C) maiores de galactose.
D) maiores de glicose.
QUESTÃO 39
O consumo de produtos alimentícios armazenados
inadequadamente é uma importante questão de saúde
pública. Os fabricantes de alimentos processados
disponibilizam orientações ao consumidor, tal qual o
texto seguinte, que é encontrado em embalagens de
milho em conserva.
“Após aberto conservar em geladeira (3 ºC a 8 ºC) por
no máximo 2 dias”.
A recomendação está correta porque a(s)
A) reações químicas de degradação de alimentos
não ocorrem nas primeiras 48 horas após a
abertura da embalagem.
B) ausência de oxigênio no interior da geladeira
impede que as reações de degradação dos
alimentos ocorram.
C) energia de ativação das reações que deterioram
os alimentos é diminuída em temperaturas mais
baixas.
D) velocidade das reações de decomposição
dos alimentos é reduzida nesse intervalo de
temperatura.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

Dois experimentos, identificados como I e II, foram
realizados para estudar a decomposição térmica
do carbonato de cálcio. Esses dois experimentos
foram realizados com massas iguais do sal, com a
mesma granulometria, em sistemas fechados, e foram
conduzidos até a decomposição completa do sólido.
O gráfico seguinte apresenta o volume total de gás
carbônico produzido em função do tempo para cada um
dos experimentos.

A capacidade dos metais de perder elétrons, formando
íons positivos presentes em fluidos biológicos, explica
sua importância na estrutura dos seres vivos. Cálcio,
magnésio, potássio e sódio são exemplos de íons
presentes em sistemas biológicos.
A respeito desses elementos químicos e seus respectivos
íons, assinale a alternativa correta.
A) O raio iônico do K+ é menor que o raio atômico
do Na devido à carga nuclear efetiva.
B) O raio iônico do Ca2+ é maior que o raio iônico K+
porque tem maior número atômico.
C) O raio iônico do Na+ é menor que o raio iônico do
Mg2+ porque tem maior repulsão elétron-elétron.
D) O raio iônico do Ca2+ é maior que o raio atômico
do Mg devido à maior repulsão elétron-elétron.
QUESTÃO 43

Sobre esse experimento, é correto afirmar que
A) o experimento II foi realizado em uma temperatura
menor que a do experimento I.
B) a decomposição do sal no experimento II se
completa antes da decomposição do sal em I.
C) a pressão empregada no experimento II foi
inferior à pressão empregada no experimento I.
D) o experimento II foi realizado em presença de
um catalisador para a reação de decomposição.
QUESTÃO 41
O cloridrato de benazepril (C24H28N2O5) é um dos
princípios ativos de medicamentos utilizados no
tratamento de hipertensão arterial. As formulações
apresentam 10 mg da substância química por cápsula.
Sabe-se que 50% do benazepril administrado estará
presente no sangue após a ingestão do medicamento.
Considerando que o indivíduo tem seis litros de sangue,
qual é o valor da concentração, em mg/L, de cloridrato
de benazepril no sangue de um indivíduo que ingeriu
duas cápsulas desse medicamento?

O íon lítio (Li+) é uma espécie que não tem nenhuma
função conhecida na fisiologia humana normal. Nos
anos 50 do século XX, descobriu-se que o íon lítio tinha
notável efeito terapêutico no tratamento da desordem
bipolar efetiva ou doença maníaco-depressiva. Hoje
o Li+ é comumente administrado via oral na forma de
carbonato de lítio.
BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E.; BURDGE, J.
R. Química: a ciência central. Tradução de Robson Mendes
Matos. 9ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005
(Adaptação).

Uma solução aquosa saturada de carbonato de lítio foi
colocada em cinco frascos diferentes identificados como
I, II, III, IV e V. A cada recipiente, foram adicionadas
quantidades das soluções aquosas saturadas dos
seguintes sais, respectivamente: NaCl; Ca(NO3)2; NH4Br;
SrS; K2SO4.
A mistura reacional entre carbonato de lítio e os sais
adicionados não formará precipitado nos frascos
A) II, III e IV, apenas.
B) I, II e III, apenas.
C) I, III e V, apenas.
D) II, IV e V, apenas.

A) 20.
B) 1,7.
C) 3,3.
D) 10.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

O Purple drank é uma droga que vem alarmando as
autoridades francesas devido ao grande consumo
realizado, especialmente por adolescentes. A codeína
é um alcaloide presente no ópio e preparado a partir
da morfina, e também está presente em um xarope
antialérgico usado no preparo do Purple drank. Além
desse xarope, a droga tem em sua mistura bebidas
alcoólicas e refrigerantes. Dificuldades respiratórias,
alucinações, sonolência e vômitos são alguns sintomas
da ingestão da mistura.

A busca por fontes alternativas de energia tem sido uma
preocupação constante, devido ao aumento do consumo
e da dependência mundial de fontes de energia não
renovável. Uma fonte alternativa de energia é o biogás,
que é produzido pela biodigestão anaeróbica de resíduos
orgânicos presentes no lixo ou esterco de animais.

Considere uma dose de Purple drank preparada com
13 g de codeína completamente dissolvidos em 46 g de
etanol puro e com pressão de vapor igual a 49 mmHg.
O etanol puro tem pressão de vapor igual a 47 mmHg
nas mesmas temperatura e pressão em que foi medida
a Purple drank.
Nesse contexto, é correto afirmar que a massa molar da
codeína é mais próxima, em gramas, de

A respeito do biogás, considere as seguintes afirmativas.
I.

O processo de biodigestão anaeróbica envolve a
formação de gases como CH4, H2 e CO.

II.

A quantidade de energia liberada na combustão
por massa de biogás está diretamente relacionada
com o teor de gás metano produzido.

III. Por ser oriundo de matéria orgânica, o biogás não
aumenta o efeito estufa.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.

A) 400.

B) I e II, apenas.

B) 100.

C) I e III, apenas.

C) 200.

D) II e III, apenas.

D) 300.
QUESTÃO 47
QUESTÃO 45
A glicose é o principal combustível para o cérebro.
Quando a quantidade de glicose que chega até o
cérebro é muito baixa, os danos podem ser desastrosos:
letargia, coma, dano cerebral permanente e morte são
as principais consequências. No processo de respiração
celular, a glicose (C6H12O6) é degradada, produzindo,
numa combustão completa, dióxido de carbono e água.
Uma pessoa prepara uma bebida com 200 mL de leite,
e a concentração final do achocolatado é igual a 10 g/L.
O achocolatado usado tem 18 g de glicose para cada
20 g do produto.
Dados:

Com base nessas informações, qual a massa mais
próxima, em miligramas, produzida do radioisótopo
índio-111?
Dado: Constante de Faraday = 96 500 C/mol.

Composto

∆H0 formação (kJ/mol)

C6H12O6

–1 271

CO2 (g)

–394

C) 17.

H2O (l)

–286

D) 286.

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade, em
quilojoules, de energia ingerida no consumo total da
bebida.
A) 62,42.
B) 28,09.
C) 31,21.
D) 56,18.
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A Medicina Nuclear é a especialidade que se ocupa
do diagnóstico, tratamento e investigação médica
mediante uso de radioisótopo como fontes radioativas.
O radioisótopo do elemento índio (In) aplicado na Medicina
Nuclear é o índio-111. Considere, hipoteticamente, que a
abundância em massa na natureza do isótopo índio-111
é 0,2%. Suponha que a massa do índio foi obtida por
eletrólise e, nesse processo, foi criada uma corrente
elétrica de 3,0 A durante 40 minutos. O íon índio foi
reduzido à sua forma elementar a partir do estado de
oxidação +3.

A) 852.
B) 6.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

Nos seres humanos, a maior parte dos esteroides
funciona como hormônios, mensageiros químicos que
são secretados pelas glândulas endócrinas e levados
pela corrente sanguínea para os tecidos-alvo. Existem
duas classes principais de hormônios esteroides:
os hormônios sexuais, que controlam a maturação,
o crescimento de tecidos e a reprodução, e os hormônios
adrenocorticais, que regulam uma variedade de
processos metabólicos.

O N,N-dietil-3-metilbenzamida (DEET) é uma das
substâncias mais utilizadas em repelentes de mosquitos.
O DEET foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial
e é altamente eficaz para repelir a maioria dos mosquitos,
incluindo os transmissores de malária e dengue.
O DEET pode ser produzido em laboratório,
principalmente por reações de compostos nitrogenados
com haletos de ácidos carboxílicos ou com ácidos
carboxílicos.

A figura a seguir representa as estruturas dos quatro
hormônios sexuais.

Considerando as reações de um haleto de ácido
carboxílico com um reagente Y, é correto afirmar que, se
o reagente Y é uma
A) amina terciária, espera-se como produto principal
uma amina primária.

X

B) amônia, espera-se como produto principal uma
amina primária.
C) amina primária, espera-se como
principal uma amida secundária.

produto

D) amina secundária, espera-se como produto
principal uma amida secundária.
Y

QUESTÃO 50
O radônio-222 é um produto da série de desintegração
nuclear de urânio-238. O gás radônio (Rn) tem sido
associado ao desenvolvimento de tipos de câncer de
pulmão.

Z

Considerando que uma série de emissões alfa e beta
do urânio-238 por decaimento radioativo se converte no
radônio-222, o número de mol de partículas alfa e beta,
emitidas após a transformação de um mol de urânio-238
em um mol de radônio-222, é, respectivamente, igual a
A) 4 e 8.

W

B) 2 e 4.
C) 4 e 2.
D) 8 e 4.

Um estudante observou as quatro estruturas anteriores
e fez as seguintes observações sobre dois desses
hormônios sexuais.
I.

Eles possuem a função álcool na estrutura.

II.

As duas moléculas têm diferentes quantidades de
carbonos.

A partir das observações do estudante e considerando
uma possível combinação dos dados citados por ele,
pode-se afirmar que esses hormônios são
A) Y e Z.
B) X e Z.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 51
Em um curso de Enfermagem, em que participam
menos de 230 pessoas, o número de mulheres estava
para o número de homens na razão de 5 para 3,
respectivamente.
Considerando-se que o número de participantes foi o
maior possível, a diferença entre o número de mulheres
e o de homens foi igual a

C) Y e W.

A) 140.

D) X e W.

B) 28.
C) 56.
D) 84.
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QUESTÃO 52

QUESTÃO 54

As médicas Kátia e Rita correm, todos os dias, na pista
circular ao redor do hospital aonde trabalham. Elas
correm na pista sempre em sentidos contrários, partindo,
incialmente, de um mesmo ponto.

Em uma loja de produtos médicos, quando são
vendidos kits de vários produtos juntos, com diferentes
quantidades de cada um, a quantidade total de produtos
vendida em um determinado período de tempo é maior.

Kátia, com velocidade constante, faz a volta completa
na pista no tempo de 6 minutos e 20 segundos, já Rita,
também com velocidade constante, faz a mesma volta no
tempo de 7 minutos. Em um dia de treino e preparação
para uma corrida que fariam, Kátia e Rita partiram juntas
de um mesmo ponto na pista, novamente em sentidos
opostos, com velocidades constantes, às 7 horas e
30 minutos da manhã.

Pensando em aumentar a quantidade de produtos
vendidos, o gerente dessa loja solicitou aos funcionários
do estoque que organizassem o que restava de luvas,
lâminas de bisturi e máscaras cirúrgicas em kits com
esses três produtos. As exigências do gerente foram as
seguintes:

Supondo que as duas amigas gastam, cada uma delas,
sempre o mesmo tempo para percorrer a pista circular,
em qual o horário elas tornarão a se encontrar, pela
primeira vez, no ponto em que iniciaram suas corridas?
A) Às 9 horas e 43 minutos.
B) Às 8 horas.
C) Às 8 horas e 50 minutos.
D) Às 9 horas e 30 minutos.
QUESTÃO 53
Para que nadadores possam competir em uma prova
do circuito mundial de natação, é necessário que todos
tenham participado de uma seletiva que irá, ao final,
classificar os atletas aptos para essa competição.
Para as seletivas, 5 000 atletas, entre amadores e
profissionais, se inscreveram. O número de atletas
mulheres inscritas nessa seletiva é igual ao número de
homens.
Com relação à quantidade de inscritos, a organização da
prova informou os seguintes números:
8
dos homens inscritos são nadadores
10
profissionais.
6
8
50
•
70% das mulheres inscritas são nadadoras
8
10
18
profissionais.
10
6
8
70
6
•
25%
10
13 dos nadadores homens profissionais e 50
50
18
6
75
dos amadores foram classificados na seletiva.18
70
50
70
13
18
•
das nadadoras mulheres profissionais e
13
75
70
das
13 amadoras foram classificadas na seletiva.75
Dessa 75
forma, a quantidade total de nadadores
classificados nessa seletiva é igual a
•

A) 1 140.
B) 1 010.
C) 1 040.
D) 1 090.

•

a quantidade de cada um dos três produtos em
cada kit montado deve ser a mesma;

•

o número de kits montados deve ser o maior
possível;

•

ao final da montagem dos kits, não poderá sobrar
qualquer quantidade dos três produtos.

As quantidades restantes no estoque de luvas, lâminas
de bisturi e máscaras cirúrgicas são, respectivamente,
875, 105 e 245.
Em cada um dos kits que serão montados,
A) a diferença entre quantidade de luvas e de
lâminas de bisturi é igual a 22.
B) a quantidade de luvas é o dobro da quantidade
de máscaras cirúrgicas.
C) a quantidade de luvas é igual a 35.
D) o percentual de máscaras cirúrgicas é 12% da
quantidade de luvas.
QUESTÃO 55
No centro de convenção e eventos de uma cidade,
haverá uma exposição de bicicletas e quadriciclos de
diferentes montadoras. Na exposição, o total de rodas
que estarão nos veículos expostos nos estandes das
montadoras (sem contar rodas reservas) será igual a
640, e o número de quadriciclos expostos irá superar em
50% o número de bicicletas.
Com base nas informações fornecidas, tem-se que a
diferença entre o número de quadriciclos e o número de
bicicletas expostos, nessa ordem, será igual a
A) 80.
B) 40.
C) 50.
D) 60.
QUESTÃO 56
Laura nasceu no dia 11 de maio de 1985, sábado,
véspera do Dia das Mães.
Após a data de seu nascimento, até o ano de 2026,
inclusive, em quantos outros anos a data do aniversário
de Laura ocorrerá no sábado, véspera do Dia das Mães
novamente?
A) 9.
B) 6.
C) 7.
D) 8.

QUESTÃO 57

QUESTÃO 59

O médico de Vítor prescreveu a ele um remédio que
deveria ser inalado quatro vezes ao dia, em iguais
intervalos de tempo entre um uso e outro. Para cada
horário em que o remédio fosse inalado, Vítor deveria
aplicá-lo diretamente em sua boca por quatro vezes,
deixando um espaço de 30 segundos entre uma
aplicação e outra, sendo essa contagem iniciada
10 segundos após cada aplicação.

Na cozinha de uma indústria, ocorreu uma contaminação
por bactérias em alguns alimentos, o que provocou uma
grande quantidade de infecção gastrointestinal entre
funcionários, que precisaram ser internados. O gráfico
a seguir mostra o percentual de funcionários infectados
que ficaram internados 1, 2, 3, 4, ou 5 dias.

Se Vítor iniciou o tratamento às 5 horas da manhã de uma
segunda-feira e finalizou o uso às 17 horas do sábado na
mesma semana, respeitando rigorosamente o intervalo
prescrito, então, ao longo de todo o tratamento, o tempo
total gasto por Vítor durante uma aplicação e outra do
remédio foi igual a
A) 48 minutos.
B) 42 minutos.

Com base nos valores apresentados nesse gráfico,
a média de dias de internação por funcionário com
infecção é igual a

C) 44 minutos.
D) 46 minutos.

A) 3,55.
B) 2.

QUESTÃO 58
Ao tirar uma foto com uma máquina fotográfica
profissional, tem-se que escolher corretamente o tempo
de exposição do filme e a abertura do diafragma. Para
isso, é necessário medir a intensidade de luz existente
no ambiente e fotografar com um fotômetro.
Analise a tabela a seguir, que relaciona a intensidade da
luz (medida em unidades adequadas) com a distância
em que se encontra o objeto a ser fotografado (fonte de
luz).

C) 2,55.
D) 3.
QUESTÃO 60
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as
carteiras de motoristas das categorias A, B e D são
obrigatórias e utilizadas, respectivamente, por quem
pilota moto, dirige carros que não excedam 3 mil
toneladas e cuja lotação não exceda oito lugares e
transporta passageiros cuja lotação exceda oito lugares.

Intensidade de luz

Distância (metros)

120

2

30

4

a

5

7,5

8

•

45 motoristas têm habilitação da categoria A;

b

10

•

55 motoristas têm habilitação da categoria D;

•

60 motoristas têm habilitação da categoria B;

•

15 motoristas têm habilitação dos tipos A e D;

•

20 motoristas têm habilitação dos tipos B e D;

•

15 motoristas têm habilitação dos tipos A e B;

•

5 motoristas têm habilitação dos tipos A, B e D.

Com base nessa tabela e após verificar a relação
proposta entre as grandezas, complete a intensidade da
luz em a e b com os melhores valores de forma a manter
a mesma relação física.
A soma dos valores de a e b, intensidade da luz para as
distâncias de 5 m e 10 m, é igual a
A) 24.
B) 22.
C) 22,8.
D) 23,2.

Em um hospital, foi feito um levantamento a respeito da
categoria da habilitação de cada um dos seus motoristas.
Após o levantamento, os resultados obtidos foram os
seguintes:

O levantamento foi feito com todos os motoristas
habilitados do hospital.
De acordo com os valores apresentados, o percentual
de motoristas do hospital que têm um único tipo de
habilitação é igual a
A) 80%.
B) 65%.
C) 70%.
D) 75%.
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ATUALIDADES
QUESTÃO 61
Existem queimadas permitidas, que seguem técnicas de
controle estabelecidas pelos estados. Uma queimada
legal precisa da autorização do órgão ambiental
competente. [...]
As queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação ao
ano de 2018, se compararmos o mesmo período de janeiro
a agosto – foram 71.497 focos neste ano contra 39.194 no
ano passado. Esta é a maior alta e também o maior número
de registros em 7 anos no país, de acordo com o Programa
Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), gerados com base em análises de satélites.
[...] dada a grande extensão da Amazônia, é impossível
controlar eficazmente todos os incêndios provocados.
“Por isso, a chave contra as queimadas na Amazônia
é ‘zero fogo’. Ou, pelo menos, quando é realmente
necessário queimar, usar todas as técnicas possíveis e
disponíveis para que o fogo seja contido” [...].
Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/21/
aumento-das-queimadas-no-brasil-veja-12-perguntas-e-respostassobre-o-tema.ghtml>. Acesso em: 26 ago. 2019.

De acordo com os trechos selecionados da matéria,
é possível afirmar, sobre as queimadas que afetam
as matas brasileiras regularmente, atingindo níveis
dramáticos em 2019, especialmente na Amazônia, que
A) são provocadas por uma combinação de fatores
como tempo seco, material combustível (folhas
e madeira) e fontes de ignição (raios, isqueiros
e cigarros).
B) a extensão das florestas brasileiras torna
impraticáveis ações de combate a incêndios,
levando os bombeiros a atuar mais na prevenção
do que no combate.
C) a demora do poder público em autorizar
queimadas legais obriga os agricultores a
aplicarem técnicas inseguras, fugindo da
fiscalização por satélite.
D) o exponencial crescimento das queimadas
neste ano, quando comparado a 2018, se deve
à autorização dos órgãos governamentais
competentes para tais atividades.
QUESTÃO 62
O governo indiano anunciou nesta quarta-feira (18 de
setembro de 2019) a proibição dos cigarros eletrônicos
no país, onde vivem 1,3 bilhão de pessoas, por motivos
de saúde e para combater vícios.
[...]
Na semana passada, o governo dos Estados Unidos
anunciou que poderá restringir a venda de cigarros
eletrônicos com sabor, de acordo com indicações do
presidente Donald Trump. Autoridades de saúde pública
dos EUA investigam 450 casos de doenças pulmonares
relacionadas ao fumo de cigarros eletrônicos em
33 estados e um território norte-americano.
Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/09/18/
india-anuncia-proibicao-dos-cigarros-eletronicos.ghtml>.
Acesso em: 18 set. 2019.
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O cigarro eletrônico, que teve seu consumo e
produção proibidos na Índia, tem sido objeto de muitos
questionamentos em vários lugares, inclusive nos EUA.
Essas ações podem ser justificadas pelo fato de
A) o consumo do cigarro eletrônico com sabor estar
implicando na sensível elevação de doenças
pulmonares nos EUA, o que pode resultar na
proibição de seu uso.
B) o cigarro eletrônico, pelo qual se inala vapor em
lugar da fumaça, como no cigarro convencional,
estimular o fumante a deixar o vício.
C) tanto o cigarro eletrônico quanto o convencional
poderem gerar doenças cardiovasculares por
provocarem inflamação das artérias.
D) governos estarem combatendo o seu uso,
atendendo lobby da indústria tabagista,
prejudicado pela inibição do ato de fumar
provocada pelo cigarro eletrônico.
QUESTÃO 63
TEXTO I
Em 28,5% dos homicídios de mulheres, as mortes foram
dentro de casa, o que o Ipea relaciona a possíveis
casos de feminicídio e violência doméstica. Entre 2012
e 2017, o instituto aponta que a taxa de homicídios de
mulheres fora da residência caiu 3,3%, enquanto a dos
crimes cometidos dentro das residências aumentou
17,1%. Já entre 2007 e 2017, destaca-se ainda a taxa
de homicídios de mulheres por arma de fogo dentro das
residências que aumentou em 29,8%.
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2019-06/ipea-homicidios-de-mulheres-cresceramacima-da-media-nacional>. Acesso em: 13 set. 2019.

TEXTO II
[…] No caso da experiência brasileira, os papéis
masculinos têm sido supervalorizados em detrimento
dos femininos, o que provoca relações marcadas pela
violência. Ademais, muitos homens passaram a se
sentir prejudicados ou até inseguros diante da crescente
autonomia e independência conquistada por esposas,
namoradas, companheiras, conhecidas e colegas, cujo
objetivo maior deixou de ser brilhar no espaço recluso
da domesticidade. E a relação é proporcional: quanto
mais elas alcançam postos elevados no trabalho e fora
de casa, mais se avolumam os casos de feminicídio.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. São
Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 194.

Entre as prováveis causas para o crescimento do
feminicídio, destaca-se o
A) livre acesso à arma de fogo, que se configura
como uma das principais causas da elevação de
homicídios e, em particular, de feminicídio.
B) protagonismo que as mulheres vêm alcançando
dentro da sociedade, conferindo-lhes maior
poder e reconhecimento social.
C) persistente modelo patriarcal da sociedade,
que mantém o feminicídio em taxas altas em
ambientes domésticos, o mais inseguro para as
mulheres.
D) movimento deliberado por parte das mulheres
de confrontar a autoridade masculina no campo
acadêmico, onde são superiores.

QUESTÃO 64

QUESTÃO 66

[...] a invenção da luz artificial mudou nossas vidas
[...]. Ela interfere nos nossos ciclos circadianos – como
é chamado o período de aproximadamente 24 horas
sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos
os seres vivos, sendo influenciado principalmente pela
variação de luz, temperatura, marés e ventos entre o dia
e a noite.

Dados do boletim epidemiológico divulgado nesta quartafeira (11 de setembro) pelo Ministério da Saúde apontam
o aumento de 599,5% no número de casos prováveis de
dengue em 2019, em comparação ao mesmo período do
ano anterior. [...]

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/
geral-49736498>. Acesso em: 19 set. 2019.

Para Denise Valle, bióloga do laboratório de biologia
molecular de Flavivírus, da Fiocruz, há [...] hipóteses que
podem justificar o aumento tão expressivo dos casos de
dengue no país [...]

As mudanças em nossas vidas provocadas pela luz
artificial têm deixado os profissionais da saúde em
estado de atenção porque a

“— [...] Quando somos infectados pela dengue,
adquirimos imunidade permanente para aquele subtipo
e imunidade temporária para os demais. [...]”

A) iluminação artificial tem afetado a qualidade
e quantidade de sono, que, por vezes, pode
contribuir para uma morte precoce.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/casosde-dengue-aumentam-quase-600-no-brasil-em-2019-apontaministerio-da-saude-23942229>. Acesso em: 13 set. 2019.

B) exposição à iluminação artificial é fator de risco
para doenças cardíacas, devido à presença de
partículas elétricas.

Segundo o apontamento da bióloga Denise Valle, o que
pode explicar o crescimento da dengue no Brasil no ano
de 2019 em quase 600% é a(o)

C) exposição à iluminação artificial por longos
períodos pode ser prejudicial para o corpo pela
falta de vitamina d, proveniente da luz solar.

A) surgimento de um novo subtipo da doença e o
descuido com a prevenção.

D) iluminação artificial afeta o ciclo biológico,
reduzindo progressivamente a necessidade de
horas de sono.
QUESTÃO 65
[...] Quanto às crianças, o Unicef (agência da ONU para
a infância) estima que na próxima década a mudança
climática afete 175 milhões delas por ano. “Estão física,
fisiológica e epidemiologicamente mais expostas ao
impacto”, observa Nicholas Rees, especialista do Unicef
nesse assunto. São menos capazes de suportar secas,
inundações e condições extremas. [...].
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/16/
eps/1568633180_345386.html>. Acesso em: 21 set. 2019.

Mulheres e crianças são apontadas como sujeitos
que primeiramente sofrem os impactos negativos do
aquecimento global.
Em relação às crianças, o UNICEF alerta sobre os
impactos do aquecimento global porque
A) os deslocamentos e a deficiência alimentar
resultantes do fenômeno podem comprometer
o sistema imunológico delas, em processo de
desenvolvimento.
B) a perda de raízes culturais e as dificuldades de
adaptação em novos e estranhos ambientes
podem levar ao surgimento de uma geração sem
identidade.
C) as migrações em massa para centros urbanos
podem debilitar as crianças que ficam expostas
a vírus e bactérias para as quais não possuem
imunidade.
D) o trabalho comunitário, em substituição aos mais
velhos, obrigados a migrar, pode comprometer
o desenvolvimento de uma infância sadia nas
crianças.

B) crise econômica de 2019, que tem dificultado o
acesso a medicamentos.
C) posicionamento das autoridades sanitárias, que
fornecem dados insuficientes da doença.
D) sucesso de um movimento antivacinação e a
desinformação sobre a doença.
QUESTÃO 67
O Brasil registrou nos últimos 90 dias, 2 753 casos
confirmados de sarampo em 13 estados brasileiros.
[...] De acordo com o novo boletim epidemiológico
da doença, entre 9 de junho e 31 de agosto de 2019,
o Brasil notificou 20 292 casos, sendo 15 430 em
investigação e 2 109 descartados. O levantamento
divulgado, nesta quarta-feira (4 de setembro), pelo
Ministério da Saúde, apontou também quatro óbitos em
decorrência da doença: três mortes no estado de São
Paulo (duas crianças e 1 adulto); e uma no estado de
Pernambuco (uma criança). Em nenhum dos quatro
casos foi comprovada a imunização contra o sarampo.
Disponível em: <http://www.saude.gov.br/noticias/agenciasaude/45750-cresce-18-numero-de-casos-de-sarampo-nobrasil>. Acesso em: 16 set. 2019 (Adaptação).

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS),
o sarampo era uma doença em vias de extinção em
2010, tendo ressurgido recentemente devido
A) às condições econômicas brasileiras derivadas
da crise econômica, dificultando aos mais pobres
o acesso à vacina.
B) à pouca informação sobre a crise atual, fornecida
pelo governo, para não disseminar o pânico na
população.
C) à queda no índice de vacinação, tornando
pessoas não imunizadas suscetíveis a contrair
a doença.
D) ao inverno e a ambientes fechados, tendo em
vista o elevado número de casos registrados na
estação.
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QUESTÃO 68
Analise as imagens a seguir, de embalagens de
preservativos, para o Carnaval de 2019.

De acordo com o médico Dráuzio Varella, a expectativa
de vida dobrou no século XX porque
A) os cuidados médicos cotidianos foram ampliados
por meio do controle da pressão e do tratando do
câncer, doenças exclusivas de idosos.
B) a revolução da medicina, ancorada na ciência,
tem feito a prática cotidiana dos médicos mais
precisa na detecção de doenças.
C) o combate às doenças infecciosas que atingem
as crianças na primeira infância tem sido
bem-sucedido, o que evita a proliferação dessas
doenças.

“‘Pare, pense e use camisinha’. Esse é o slogan da
Campanha de Carnaval lançada nessa sexta-feira (22 de
fevereiro de 2019) [...] Entre as novidades para esse ano,
está a apresentação da nova embalagem da camisinha
distribuída no Sistema Único de Saúde (SUS). [...]
O novo conceito é mais moderno e dialoga diretamente
com o público jovem [...]”
Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/ministerioda-saude-lanca-campanha-para-conter-avanco-de-hiv-emhomens>. Acesso em: 16 set. 2019.

Em relação à nova embalagem do preservativo, assinale
a alternativa correta.
A) Preservativos constituem, aos olhos da saúde
pública, o método mais eficaz na prevenção do
HIV; por isso, concentram sua ação nesse tipo
de campanha.
B) Apelar para o público jovem é estratégia dos
órgãos sanitários para disseminar o hábito do
uso de preservativos, dada sua receptividade no
meio juvenil.
C) Dados do Ministério da Saúde indicam que no
Brasil, em 2017, registrou-se o crescimento
de contaminação por HIV entre jovens do
sexo masculino, entre 15 e 24 anos de idade,
correspondendo a um de cada cinco casos.
D) Jovens contaminados com HIV têm sido
diretamente responsáveis pelo crescimento,
mesmo que de forma estável, do número de
óbitos por essa doença nos últimos anos.
QUESTÃO 69
“A expectativa de vida dobrou ente 1900 e o ano 2000.
O que causou essa revolução? Não foi a medicina
que a gente pratica no dia a dia. Controle da pressão,
tratamento do câncer [...] porque essas doenças atingem
a população mais idosa. [...] Agora, quando você tem
uma criança que morreria aos dois anos de idade por
uma doença infecciosa, e essa criança vai morrer aos
80 anos, ela puxa a expectativa de vida lá para cima.
A grande responsável por esse aumento da expectativa
de vida foi a vacinação” [...]
Disponível em: <encurtador.com.br/stAFU >.
Acesso em: 21 set. 2019 (Adaptação).
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D) o processo de vacinação de crianças evita a
expansão de doenças infecciosas, chegando até
a eliminar algumas dessas doenças.
QUESTÃO 70
O Brasil apresenta as maiores taxas de incapacidade
causada por depressão (9,3%) e ansiedade (7,5%)
do continente americano, segundo estudo da Opas
(Organização Pan-Americana da Saúde).
Segundo o Ministério da Saúde, a previsão orçamentária
para a área de saúde mental em 2019 é de
R$ 1,6 bilhão, menos de 1,5% do orçamento total da
pasta para a atuação neste ano (R$ 122,6 bilhões).
A média mundial de gastos com saúde mental é de 2,8%
do total destinado à saúde – um percentual baixo na
avaliação de organismos internacionais como a OMS
(Organização Mundial da Saúde).
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
seminariosfolha/2019/05/saude-mental-brasileira-sofre-deinstabilidade.shtml>. Acesso em: 21 set. 2019.

De acordo com o trecho dessa reportagem, os números
relativos à saúde mental no Brasil revelam que
A) os números de doentes mentais no Brasil são
proporcionais à população, não se configurando
em distorções em relação a outros países
B) a eficiência dos agentes públicos na
administração dos recursos é pequena, já que
o governo destina ao setor percentuais próximos
da média mundial.
C) as políticas públicas de destinação orçamentárias
têm contribuído para que os resultados da área
não sejam plenamente satisfatórios.
D) o aumento das doenças mentais no Brasil resulta
das exigências impostas pelas atuais condições
de existência humana.

FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)
PROVA TIPO B

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA FOLHA DE RESPOSTA,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

