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PROVA DE REDAÇÃO 
 
Texto I  

O esquecido drama de quem vive com pessoas que sofrem de depressão 
 

Tratamentos psiquiátricos e terapias diversas são apresentados em textos e programas de TV. Famosos e até youtubers 
têm falado muito mais da doença, mas uma parte importante desta equação toda parece ficar de lado: o cuidador. Por ser um 
conjunto de sintomas que podem estar presentes em aspectos variáveis em cada pessoa, a depressão não é fácil de ser 
diagnosticada. E a pessoa que convive com o doente rotineiramente também pouco sabe o que fazer. 

O psiquiatra Roni Cohen, diretor do Centro Brasileiro de Estimulação Magnética (CBREMT), aponta onde normalmente é 
o calcanhar de Aquiles do parceiro: “Realmente aqueles que cuidam ficam em segundo plano. Cuidar de uma pessoa com 
depressão requer uma sobrecarga emocional grande, principalmente porque, além de absorver o sentimento do outro, advém 
uma sensação de impotência quando se percebe que nem sempre a ajuda está sendo efetiva”. 

(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49777012. Marco Bezzi. De São Paulo para a BBC News Brasil. 23 setembro 2019. Adaptado.) 

 
Texto II 

O estresse do cuidador 
  

Assumir o papel de cuidador faz com que o familiar passe a experienciar um exacerbado senso de responsabilidade em 
contraposição com o reduzido senso de liberdade, envolvendo perdas na vida pessoal como diminuição de independência, 
restrição de tempo para atividades pessoais, problemas sexuais, privação de sono, possibilidade de viver exclusivamente para 
a pessoa doente, tendência ao isolamento e diminuição de rede de apoio social, sacrifício do presente e do futuro, além de 
alterações na vida familiar como ruptura e mudanças na dinâmica e carga financeira. O estresse age no estado emocional do 
cuidador interferindo na vida pessoal, familiar ou até na qualidade de cuidado oferecido. 

(Disponível em: http://super.abril.com.br/comportamento/thomas-edison-o-genio-da-lampada.) 

 
Texto III 

 
(Disponível em: https://intertvweb.com.br/no-diva/e-essa-tal-de-depressao/.) 

 
A partir dos textos motivadores redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: 
 

“Enfrentamentos reais e necessários diante de um quadro depressivo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

4 

PROCESSO SELETIVO 2019 – UNNESA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA  
OCIDENTAL S/S LTDA FACULDADE METROPOLITANA 

 

 

CURSO: MEDICINA (BACHARELADO) 
TIPO 04 – AZUL ʭ 

 

REDAÇÃO 
 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 
 
 
 



 

5 

PROCESSO SELETIVO 2019 – UNNESA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA  
OCIDENTAL S/S LTDA FACULDADE METROPOLITANA 

 

 

CURSO: MEDICINA (BACHARELADO) 
TIPO 04 – AZUL ʭ 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

 
Texto para responder às questões de 01 a 03. 
 

Gravidez na adolescência, são 400 mil  
casos por ano no Brasil 

 

Para a Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) a Semana Nacional de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência é muito importante 
para chamar a atenção sobre gravidez não planejada e para 
oferecer informação de qualidade às adolescentes e para as 
mulheres de uma forma geral. De acordo com o                      
vice-presidente da Região Sudeste, Agnaldo Lopes da Silva 
Filho, 56% das gravidezes no Brasil não são planejadas. Esse 
número é maior entre os jovens que usam de forma 
inadequada os métodos contraceptivos e tem uma taxa de 
fecundidade maior. 

“Apesar da ampla variedade de métodos contraceptivos 
disponíveis, a taxa de gravidez não planejada é extremamente 
alta em todo o mundo. Mais de 50%. Isso tem repercussões 
tanto do ponto de vista da gravidez, pois tem uma taxa maior 
de mulheres que fazem o pré-natal de forma inadequada, não 
interrompendo o tabagismo por exemplo; está associada 
também a baixo peso ao nascer, a prematuridade, e 
repercussões de toda a vida em relação daquela gravidez não 
planejada naquela criança. Além disso, 50% daquelas 
gravidezes não planejadas terminam em aborto. E isso 
aumenta muito a mortalidade materna. Uma consulta 
ginecológica é uma oportunidade única para mudar essa 
realidade. A mulher tem que ter o direito de saber se vai ter 
ou não, e quando vai ter esse filho”, explica Agnaldo Lopes 
da Silva Filho – vice-presidente da Região Sudeste da 
FEBRASGO. 

A presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 
Dra. Luciana Rodrigues Silva, destaca que, ao projetar este 
tema em âmbito nacional, o Governo Brasileiro demonstra 
sensibilidade e compromisso com a vida de milhões de 
adolescentes e jovens. “A inclusão deste público nas 
políticas de saúde, especialmente naquelas voltadas para a 
saúde sexual e saúde reprodutiva, requer uma profunda 
reflexão, sobre a qual os pediatras têm se dedicado ao longo 
dos anos. Nós, pediatras brasileiros, seguiremos atentos na 
busca por melhores condições de vida para crianças e 
adolescentes, alinhados a iniciativas que fortaleçam as 
conquistas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)”, disse Luciana Rodrigues Silva. 

A gravidez na adolescência pode transformar um 
momento vital em crise e também oferecer riscos às 
adolescentes, aos recém-nascidos, às famílias e também 
para a sociedade. 
(Disponível em: https://amb.org.br/noticias/gravidez-na-adolescencia/ 

Acesso em: 01/02/2019.) 

 
 
 
 
 

Questão 01 
De acordo com aspectos particulares da linguagem 
relacionados à intenção comunicativa do enunciador, 
pode-se afirmar que, de modo predominante, o texto: 
(A) Emprega a linguagem denotativa, expondo dados da 

realidade observável de modo objetivo. 
(B) Demonstra a expressão particular do enunciador, 

centrando-se o conteúdo textual no emitente.  
(C) Utiliza como recurso textual explicações acerca do 

assunto abordado por meio da metalinguagem. 
(D) Tem, por meio da função conativa, o objetivo de 

transmitir informações precisas acerca do assunto 
abordado. 

(E) Promove a possibilidade de múltiplas interpretações do 
assunto abordado de modo a enriquecer uma possível 
discussão.  

 

Questão 02 
Pode-se afirmar que o título do texto apresenta: 
(A) Frase nominal que tem por objetivo enfatizar o tema que 

será tratado e desenvolvido no texto. 
(B) Dado estatístico que demonstra a gravidade do 

problema apresentado de forma subjetiva e enfática. 
(C) Evidência que pode ser usada como argumento para 

uma discussão acerca da questão da gravidez na 
adolescência. 

(D) Posicionamento do enunciador mediante a evidência 
apresentada e comprovada por dados retirados da 
realidade observável. 

(E) Requerimento para que haja o devido enfrentamento de 
uma situação de risco pela qual passa determinada 
parcela da população.  

 

Questão 03 
Observando a aplicação da norma padrão da língua, é 
possível reconhecer uma inadequação linguística a seguir; 
assinale-a. 
(A) “Uma consulta ginecológica é uma oportunidade única 

para mudar essa realidade.” (2º§) 
(B) “[...] chamar a atenção sobre gravidez não planejada e 

para oferecer informação de qualidade às adolescentes 
[...]” (1º§) 

(C) “Apesar da ampla variedade de métodos contraceptivos 
disponíveis, a taxa de gravidez não planejada é 
extremamente alta em todo o mundo.” (2º§) 

(D) “Esse número é maior entre os jovens que usam de forma 
inadequada os métodos contraceptivos e tem uma taxa 
de fecundidade maior.” (1º§) 

(E) “A gravidez na adolescência pode transformar um 
momento vital em crise e também oferecer riscos às 
adolescentes, aos recém-nascidos, às famílias e também 
para a sociedade.” (4º§) 
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Texto para responder às questões 04 e 05. 
 

Noite na casa da serra, a luz apagou. Entra o garoto: 
– Pai, vó caiu na piscina. 
– Tudo bem, filho. 
O garoto insiste: 
– Escutou o que eu falei, pai? 
– Escutei, e daí? Tudo bem. 
– Cê não vai lá? 
– Não estou com vontade de cair na piscina. 
– Mas ela tá lá... 
– Eu sei, você já me contou. 
  (Carlos Drummond de Andrade. Vó caiu na piscina. In: ANDRADE, 1987. 

Fragmento.) 

 

Questão 04 
I. “– Pai, vó caiu na piscina.” 
II. “– Tudo bem, filho.” 
III. “– Escutou o que eu falei, pai?” 
IV. “– Escutei, e daí? Tudo bem.” 
Acerca do emprego da vírgula, é possível reconhecer 
justificativas equivalentes para os trechos destacados em:  
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e II, apenas.  
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas.  
(E) I, II e III, apenas. 
 
 

Questão 05 
De acordo com o fragmento do texto apresentado, indique 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) O enredo demonstra o humor dos personagens ao 

tratar da situação de forma inusitada.  
(     ) A insistência do menino revela uma mudança de 

estratégia para alcançar o objetivo desejado.  
(     ) O diálogo revela que a disposição dos interlocutores 

faz com que o objetivo do processo comunicativo seja 
alcançado. 

(     ) A situação apresentada demonstra a ocorrência de 
uma interferência no ato comunicativo promovida pela 
ambiguidade de uma expressão utilizada no discurso. 

A sequência está correta em 
(A) F, V, F, V. 
(B) V, V, V, F. 
(C) V, F, F, V. 
(D) F, F, V, V. 
(E) V, V, F, F.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 06 
Pneumotórax 

 

Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. 
a vida inteira que podia ter sido e que não foi 
Tosse, tosse, tosse. 
 

Mandou chamar o médico: 
– Diga trinta e três. 
– Trinta e três... trinta e três... trinta e três... 
– Respire. 
...................................................................... 
– O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o 
pulmão direito infiltrado. 
– Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 
– Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. 

(Manuel Bandeira.) 
 

É possível reconhecer, diante do contexto apresentado no 
poema, em “A única coisa a fazer é tocar um tango 
argentino”:  
(A) Expressão metonímica na citação de apenas um tipo de 

música.  
(B) Expressão hiperbólica tendo em vista a gravidade da 

situação que se apresenta.  
(C) Metáfora da vida do eu lírico, demonstrando que a ação 

proposta seria um recomeço. 
(D) Sentença proferida de maneira eufemística, diante da 

iminência da morte do paciente.  
(E) Emprego da expressão “única coisa” em oposição a 

“tocar um tango” resultando em exemplo de antítese. 
 

Questão 07 

Violões que choram 
 

Ah! plangentes violões dormentes, mornos, 
Soluços ao luar, choros ao vento... 
Tristes perfis, os mais vagos contornos, 
Bocas murmurejantes de lamento. 
 

Noites de além, remotas, que eu recordo, 
Noites da solidão, noites remotas 
Que nos azuis da Fantasia bordo, 
Vou constelando de visões ignotas. 
 

Sutis palpitações à luz da lua, 
Anseio dos momentos mais saudosos, 
Quando lá choram na deserta rua 
As cordas vivas dos violões chorosos. 
 

Quando os sons dos violões vão soluçando, 
Quando os sons dos violões nas cordas gemem, 
E vão dilacerando e deliciando, 
Rasgando as almas que nas sombras tremem. 
 

Harmonias que pungem, que laceram, 
Dedos nervosos e ágeis que percorrem 
Cordas e um mundo de dolências geram 
Gemidos, prantos, que no espaço morrem... 
  

E sons soturnos, suspiradas mágoas, 
Mágoas amargas e melancolias, 
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No sussurro monótono das águas, 
Noturnamente, entre ramagens frias. 
 

Vozes veladas, veludosas vozes, 
Volúpias dos violões, vozes veladas, 
Vagam nos velhos vórtices velozes 
Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. 
 

Tudo nas cordas dos violões ecoa 
E vibra e se contorce no ar, convulso... 
Tudo na noite, tudo clama e voa 
Sob a febril agitação de um pulso. 
Que esses violões nevoentos e tristonhos 
São ilhas de degredo atroz, funéreo, 
Para onde vão, fatigadas do sonho, 
Almas que se abismaram no mistério. 

(CRUZ e SOUSA. Poesias Completas de Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1995.) 

 

A linguagem da poesia simbolista pode ser vista no poema 
transcrito de Cruz e Sousa caracterizando-se por: 
(A) Alinhar-se à visão positiva e equilibrada do pensamento 

científico. 
(B) Nomear, explicando objetivamente os sentimentos e 

estados d’alma na visão do eu lírico. 
(C) Empregar os adjetivos com a finalidade de compor um 

painel objetivo do objeto focalizado. 
(D) Apresentar-se vaga, fluida e imprecisa; empregando 

para isso substantivos abstratos e adjetivos. 
(E) Fazer predominar a linguagem denotativa em detrimento 

da conotativa na exposição de seus pensamentos. 
 

Questão 08 
Pode-se afirmar que o Modernismo tinha como principal 
alvo de ataques a poesia do Parnasianismo. Leia os versos a 
seguir pertencentes aos períodos literários mencionados 
anteriormente; o primeiro texto se trata de fragmento de 
um poema modernista e o segundo texto, de um poema 
parnasianista. 
 

Texto 1 
Os caminhões rodando, as carroças rodando, 
Rápidas as ruas se desenrolando, 
Rumor surdo e rouco, estrépitos, estalidos... 
E o largo coro de ouro das sacas de café!... 
(Mário de Andrade. Paisagem nº 4. Poesias completas, 1987.) 

 
Texto 2 

Longe do estéril turbilhão da rua, 
Beneditino, escreve! No aconchego 
Do claustro, na paciência e no sossego, 
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua! 

(Olavo Bilac. Antologia de poesia brasileira – São Paulo: Ática, 1998.) 
 

Associe adequadamente as características a seguir aos 
textos apresentados. 
(     ) Urbanismo. 
(     ) “Arte pela arte”.  
(     ) Versos decassílabos.  
(     ) Palavras em liberdade. 
A sequência está correta em 

(A) 1, 1, 1, 2. 
(B) 1, 2, 2, 1. 
(C) 2, 2, 1, 1.  
(D) 2, 1, 2, 2. 
(E) 1, 2, 2, 2. 
 

Questão 09 
Memória viva no centenário de Canudos…  

e o sertão virou um mar de sangue 
 

No centenário da fundação de Canudos por Antônio 
Conselheiro, a memória do massacre a ferro e fogo da 
cidade santa dos sertanejos baianos permanece viva como 
uma das mais cruéis e absurdas páginas da História do Brasil. 

(Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/memoria-viva-no-
centenario-de-canudos-e-o-sertao-virou-um-mar-de-sangue/. Da 

Redaçãoaccess_time31 out 2016, 18h20 - Publicado em 31 out 1993, 
22h00chat_bubble_outlinemore_horiz. Por Cadu Ladeira.) 

 

O fato referido no fragmento anterior remete a parte do 
contexto histórico que permeia um período na literatura 
denominado: 
(A) Pré-Modernismo. 
(B) Pós-Modernismo.  
(C) Ultramodernismo.   
(D) Semana de Arte Moderna.  
(E) Modernismo Contemporâneo. 
 

Questão 10 
mar azul 
mar azul      marco azul 
mar azul      marco azul      barco azul 
mar azul      marco azul      barco azul      arco azul 
mar azul      marco azul      barco azul      arco azul      ar azul 

(Ferreira Gullar, Toda Poesia.) 
 

A poesia neoconcreta, exemplificada pelo poema de 
Ferreira Gullar apresenta como características: 
I. Polissemia. 
II. Atomização vocabular. 
III. Intercruzamento das linguagens visual e verbal.  
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
(A) I, II e III. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) II e III, apenas.  
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Questão 11 
Sou um homem arrasado. Doença? Não. Gozo perfeita 

saúde. Quando o Costa Britto, por causa de duzentos mil réis 
que me queria abafar, vomitou os dois artigos, chamou-me 
doente, aludindo a crimes que me imputam. O Brito da 
Gazeta era uma besta. Até hoje, graças a Deus, nenhum 
médico me entrou em casa. Não tenho doença nenhuma. 

O que estou é velho. Cinquenta anos pelo S. Pedro. 
Cinquenta anos perdidos, cinquenta anos gastos sem 
objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado 
é que endureci, calejei, e não é um arranhão que penetra 
esta casca espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade 
embotada. 

Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se 
uma pessoa a vida inteira sem saber para quê! Comer e 
dormir como um porco! Levantar-se cedo todas as manhãs 
e sair correndo, procurando comida! E depois guardar 
comida para os filhos, para os netos, para muitas gerações. 
Que estupidez! Que porcaria!  

(RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 1979. 
Fragmento.) 

 

Em relação ao fragmento anterior, pertencente ao 
romance “São Bernardo” de Graciliano Ramos, um dos 
principais escritores que se revelaram por volta de 1930, é 
possível afirmar que: 
(A) Graciliano Ramos consegue reunir em sua obra análise 

sociológica e psicológica.  
(B) Destaca-se pelo emprego de uma linguagem rebuscada 

e ao mesmo tempo fluida. 
(C) Demonstra a influência do experimentalismo estético 

das correntes de vanguarda. 
(D) O foco narrativo demonstra um narrador observador 

que favorece uma visão imparcial. 
(E) Apresenta uma narrativa de oposição à trajetória 

machadiana no romance brasileiro. 
 

Questão 12 
O crítico Antônio Cândido referiu-se a esse romance, 
dizendo que “acompanhando a natureza do personagem, 
tudo em São Bernardo é seco, bruto e cortante. Talvez não 
haja em nossa literatura outro livro tão reduzido ao 
essencial, capaz de exprimir tanta coisa em resumo tão 
estrito”. 

(In: Graciliano Ramos. Rio de Janeiro: Agir, 1975.)  
 

Associando a citação ao fragmento utilizado na questão 
anterior, pode-se afirmar que: 
(A) A crítica literária de Antônio Cândido diz respeito ao 

fragmento citado parcialmente.  
(B) Pode-se reconhecer a veracidade do comentário de 

Antônio Cândido referente ao fragmento citado. 
(C) O comentário crítico literário de Antônio Cândido é uma 

paráfrase da fala do personagem no fragmento citado. 
(D) O romance de Graciliano Ramos, para Cândido, é visto 

negativamente por se tratar de um livro reduzido e 
estrito. 

(E) Não há relação entre o comentário citado e o fragmento 
em análise, exceto pela citação do título: “São Bernardo”. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 13 
O primeiro grupo de colonos alemães aportou no Brasil em 
1824. Foram recrutados pelo major Jorge Antonio Schaffer e 
encaminhados para o atual município de São Leopoldo, no 
Rio Grande do Sul. Os colonos tiveram que construir suas 
próprias casas, receberam sementes para a plantação e 
gado para o sustento. De início, São Leopoldo não se 
desenvolveu. Porém, com a chegada de novos imigrantes, a 
colônia cresceu. A partir de São Leopoldo, os alemães 
desbravaram a região, seguindo o caminho dos rios. Em 
alguns anos, toda a região do Vale do Rio dos Sinos estava 
sendo ocupada pelos colonos germânicos.  

(Disponível em: https://centraldefavoritos.com.br/2016/10/03/ 
politicas-de-colonizacao-migracao-imigracao-e-emigracao-no-brasil-

nos-seculos-xix-e-xx/.) 
 

Além do caso dos imigrantes alemães anteriormente 
mencionados, o Brasil guarda em sua história uma extensa 
participação de vários povos, de etnias e culturas muito 
diversificadas. Sobre a vinda de imigrantes para o Brasil, 
ressalvada a presença dos portugueses – colonizadores do 
país, é possível afirmar que: 
(A) Nas Américas, principalmente no século XIX, pela ordem, 

o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos foram os 
principais países receptores de imigrantes. 

(B) A vaga imigratória foi impulsionada, pelo maior acúmulo 
de capital na Europa e a necessidade de se ampliar a 
malha industrial e o mercado de investimentos. 

(C) O subsídio concedido pelo governo à imigração consistia 
na garantia de posse das terras e sustento integral nos 
primeiros tempos de trabalho a todos do grupo familiar.  

(D) Os monarcas brasileiros trataram de atrair imigrantes para 
a região sul do país, oferecendo-lhes lotes de terra para que 
se estabelecessem como pequenos proprietários agrícolas. 

(E) No século XX, cogitava-se atrair famílias que se convertessem 
em grandes proprietários, principalmente para ocupar as 
terras do oeste do Brasil para a lavoura do café, em plena 
expansão.  

 

Questão 14 
Declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco 
em 2017, o Cais do Valongo iniciou, nesta terça-feira, a 
segunda fase do projeto de revitalização. O local receberá 
investimento de R$ 2,1 milhões para instalar câmeras de 
segurança, iluminação cênica monumental e sinalização, 
contando a história do antigo porto de desembarque de 
escravos — uma espécie de museu a céu aberto. A previsão 
é que estas melhorias sejam implementadas ao longo dos 
próximos doze meses, mas o prazo deve ser apressado. O 
local passará por avaliação, em julho, da Unesco — que 
questionará o que vem sendo feito pela conservação do sítio 
histórico. 
(Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/patrimonio-mundial-cais-

do-valongo-recebe-investimentos-para-ser-museu-ceu-aberto-
23954126.) 
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Pelo Cais do Valongo passaram cerca de um milhão de 
africanos, segundo historiadores, antes dele ser escondido 
para receber a futura imperatriz, Tereza Cristina, que 
chegaria ao Brasil para o casamento com D. Pedro II, em 
1843. A partir dessa época, no Brasil:  
(A) O tráfico de escravos foi proibido e a escravidão 

definitivamente abolida. 
(B) Foram consideradas criminosas a prática do tráfico e a 

escravização de africanos. 
(C) Já havia uma autossuficiência em relação à mão de obra, 

o que causou a extinção do tráfico de escravos. 
(D) Dificulta-se a entrada de escravos no país, uma vez que 

leis contra a escravidão começaram a ser assinadas. 
(E) O sistema de parceria relacionado aos imigrantes 

substituiu por completo as relações escravistas de 
produção. 

 

Questão 15 
Observe a imagem. 
 

 
(Disponível em: http://blogfandel.blogspot.com/2009/11/historia-do-

cordel-como-tudo-comecou.html.) 
 

No ano de 2018, no mês de setembro, a Literatura de 
Cordel tornou-se Patrimônio Cultural do Brasil. A decisão 
foi tomada pelo Iphan – órgão de decisão máxima para as 
questões relativas ao patrimônio material e imaterial do 
país. Em relação ao Cordel e sua história no Brasil, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Os primeiros folhetos de Cordel chegaram ao Brasil 

através dos colonizadores portugueses, que os trouxeram 
através de “folhas soltas” ou mesmo em manuscritos. 

II. No final do século XIX, com o aparecimento das pequenas 
tipografias, a Literatura de Cordel se fixou no Brasil como 
cultura popular, escrita e oral, construindo uma tradição 
própria. 

III. A Literatura de Cordel foi criada originalmente no Brasil 
como poesia popular, juntamente com os folclores 
regionais e só depois ganhou o mundo. 

IV. Aqui, no Brasil, a Literatura de Cordel popularizou-se 
principalmente por meio dos repentistas (ou violeiros), 
que se assemelham muito aos trovadores medievais.  

V. O poema, para ser um cordel, deve obedecer a uma 
estrutura poética fixa, com poucas variações de métrica 
e rima. 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II, III, IV e V. 
(B) II e III, apenas. 
(C) II, IV e V, apenas. 
(D) I, II, IV e V, apenas. 
(E) I, III, IV e V, apenas. 
 

Questão 16 
Estado cria Corredor Ecológico da APP do Igarapé do 

Ipiranga, na zona leste de Manaus 
 

O Governo do Estado criou, nesta segunda-feira (09/09), o 
Corredor Ecológico da Área de Proteção Permanente (APP) do 
Igarapé do Ipiranga, na zona leste de Manaus. O decreto foi 
assinado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, pelo 
secretário-chefe da Casa Civil, vice-governador Carlos 
Almeida Filho, e pelo secretário estadual de Meio Ambiente, 
Eduardo Taveira, e será publicado na próxima edição do 
Diário Oficial do Estado. A criação do corredor supre demanda 
do Ministério Público Federal (MPF) quanto ao inquérito civil 
referente a impactos ambientais do Rodoanel de Manaus.  

(Disponível em: https://www.todahora.com/articulos/estado-cria-
corredor-ecol/B3gico-da-app-do-igarap/A9-do-ipiranga-na-zona-leste-

de-manaus. Publicado em: 10/09/2019.) 
 

Sobre os chamados “corredores ecológicos”, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. São porções de ecossistemas naturais e seminaturais 

que visam também promover a integração da natureza 
à vida econômica e social.  

II. Fazem a conexão física entre áreas, ligando unidades de 
conservação que possibilitam o fluxo de genes e entre os 
seres vivos que habitam o espaço. 

III. Tais corredores apresentam um problema grave: dificultam 
ou impossibilitam a dispersão de espécies e recolonização 
de áreas degradadas.  

IV. São uma das estratégias para o ordenamento da 
ocupação humana e para a manutenção das funções 
ecológicas no mesmo território. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e III. 
(E) I, II e IV. 
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Questão 17 
Os europeus adotaram diferentes táticas para tentar controlar 
os índios guaranis ao longo dos séculos XVI e XVII. Ao lado de 
estratégias como alianças ou força bruta, incentivaram a 
presença de missionários cristãos encarregados da “conquista 
espiritual” dos nativos [...]. O resultado foi o surgimento de 
uma disputa pela fé dos índios entre os padres vindos da 
Europa e os Xamãs, líderes religiosos indígenas e importantes 
focos de resistência à dominação estrangeira. 

(MARTINS, 2006.) 
 

A “conquista espiritual” como mencionada anteriormente 
representou importante papel na colonização da América. 
Sobre esse fato, é correto afirmar que:  
(A) Apesar de imbuídos da missão civilizadora, os jesuítas 

procuravam respeitar e assimilar toda a diversidade 
cultural das populações nativas do território. 

(B) Os jesuítas, associados aos demais colonos europeus, 
submetiam os índios a uma rotina de trabalho e 
praticavam intensamente a venda de escravos. 

(C) O grande respaldo dado às escolas comandadas por 
jesuítas na América é em grande parte responsável pela 
conservação das tradições indígenas da América colonial. 

(D) Os jesuítas chegaram a empreender vários conflitos com 
os colonos leigos, disputando acirradamente não só os 
territórios, como também o direito exclusivo de 
escravizar os gentios. 

(E) No Brasil, os jesuítas vieram para cristianizar as populações 
indígenas e criaram missões, onde organizavam os índios 
em torno de um regime que combinava trabalho e 
religiosidade.  

 

Questão 18 
Analise a imagem e o texto a seguir. 
 

 
(Disponível em: https://portalresiduossolidos.com/o-impacto-dos-

lixoes/.) 
 

Desde que o mundo é mundo se enfrentam problemas 
ambientais; o homem por si só já poluía, alterando o meio 
ambiente a sua volta visando a seus interesses. E como não 
tinha recursos para desenvolver métodos de análises desses 
problemas, não podia mensurar o quanto sua interferência 
impactava no meio ambiente e em sua saúde, diferentemente 
de hoje que dispomos desses recursos, mas estamos ainda 
pesquisando como aplicá-los para minimizar esses impactos. 

(Disponível em: https://www.webartigos.com/artigos/problemas-
ambientais-provocados-pelas-atividades-economicas com adaptações.) 

 

Considerando especificamente os impactos ambientais 
relacionados ao acúmulo de lixo, é correto afirmar que: 
(A) Só na última década entraram em vigor, no Brasil, leis 

que proíbem os lixões e impõem ao poder público a 
obrigação de gerir todo o lixo produzido em sua área de 
atuação. 

(B) Não existem ainda, pelo menos no Brasil, locais adequados 
para receber resíduos perigosos: inflamáveis, patogênicos, 
corrosivos, tóxicos ou reativos, que até o momentos são 
jogados ao mar. 

(C) A melhor solução para o lixo ainda é transportá-lo 
para áreas distantes das cidades e deixá-lo ao ar livre, 
para evitar a formação de chorume ou a proliferação de 
insetos e bactérias. 

(D) Tão maléficos quanto os lixões são os aterros sanitários, 
obras de engenharia que teriam como objetivo armazenar 
os resíduos sólidos e serem o destino final de alguns 
materiais descartados. 

(E) O lixão é o acúmulo de resíduos sólidos numa determinada 
área sem qualquer planejamento ou proteção, onde a 
matéria orgânica vira um meio para a proliferação de 
micro-organismos causadores de doenças.  

 

MATEMÁTICA 
 

Questão 19 
Uma pirâmide regular de base quadrada tem 4 cm de 

apótema da base e 4 10  cm de apótema da pirâmide. É 

correto afirmar que o volume desta pirâmide, em cm3, é: 
(A) 192. 
(B) 256. 
(C) 512. 
(D) 768. 
(E) 960. 
 

Questão 20 
Se cos 51° = 0,63, o valor da expressão                                                 

Q = 




51tg.6

51sen39cos.2
será: 

(A) 0,21. 
(B) 0,27. 
(C) 0,50. 
(D) 1,89.   
(E) 3,78. 
 

Questão 21 

Sejam as matrizes A = 
















 412

010

253

 e B = 
















911

524

021

. O 

determinante associado à matriz C, tal que C = 2 ∙ A – BT é:  
(A) –27  
(B) –3 
(C) 9 
(D) 33 
(E) 187 
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Questão 22 
Fernando esqueceu de pagar a prestação do financiamento; 
com isso, foi gerada uma multa calculada da seguinte forma: 
no primeiro dia após o vencimento a multa foi de R$ 120,00, 
a partir do segundo dia foi acrescido R$ 7,00 à multa do dia 
anterior. É correto afirmar que o valor, em reais, que 
Fernando pagará de multa se atrasar o pagamento em n dias 
é: 
(A) 127n. 
(B) 113 + 7n. 
(C) 120 + 6n. 
(D) 120 + 7n. 
(E) 120n + 7. 
 

Questão 23 
O gráfico apresenta o desempenho dos 250 alunos de uma 
determinada escola de Ensino médio. 
 

 
 

É correto afirmar que: 
(A) 32 alunos possuem desempenho bom. 
(B) 60 alunos possuem um desempenho regular.  
(C) 145 alunos possuem desempenho ótimo ou bom. 
(D) 52 alunos possuem desempenho ótimo ou regular.   
(E) 80 alunos possuem desempenho ótimo e 40 alunos 

desempenho ruim. 
 

Questão 24 
A medida de x na figura é: 
 

 
 

(A) 30 cm 

(B) 5 3 cm 

(C) 10 3 cm 

(D) 15 3 cm 

(E) 20 3 cm 

 
 
 

Questão 25 
Se a, b, e c são soluções inteiras da inequação x2 – 2x – 3 < 0, 
com a < b < c, então a – 2b + c é igual a: 
(A) 0. 
(B) 1. 
(C) 2. 
(D) 3. 

(E) 4. 
 

Questão 26 
A tabela demonstra o desempenho de um jogador de vôlei 
em 7 jogos. Observe. 
 

Jogo Número de pontos 

1 23 

2 17 

3 16 

4 22 

5 18 

6 19 

7 18 
 

A média, a mediana e a moda dos pontos feitos por este 
jogador nos últimos sete jogos são, respectivamente: 
(A) 18, 18 e 18.  
(B) 19, 18 e 18. 
(C) 19, 18 e 19. 
(D) 19, 18,5 e 19.  
(E) 18, 18,5 e 19. 
 

BIOLOGIA 

 

Questão 27 
Relacione adequadamente os ciclos biogeoquímicos com 
suas respectivas características.  
1. Ciclo da água. 
2. Ciclo do carbono. 
3. Ciclo do nitrogênio. 
4. Ciclo do oxigênio. 
(     ) Trata-se da passagem de átomos que constitui moléculas 

presentes na biomassa de produtores.   
(     ) Nesse ciclo, a maioria dos organismos não conseguem 

utilizá-lo na sua forma molecular. 
(     ) As moléculas são utilizadas na respiração aeróbica de 

plantas e animais. 
(     ) Diversas formas das moléculas deste ciclo se relacionam 

entre si por meio dos processos de evaporação, 
precipitação, infiltração e escoamento. 

A sequência está correta em 
(A) 1, 4, 2, 3.   
(B) 4, 2, 3, 1.   
(C) 2, 3, 1, 4.   
(D) 4, 1, 2, 3.   
(E) 2, 3, 4, 1.   
 
 
 

16%

26%

32%

26%

Desempenho em Matemática

Ruim Regular Bom Ótimo
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Questão 28 
“Portadores de diabetes tipo 1 precisam lidar com uma 
rotina muitas vezes sofrível: receber injeções diárias em 
seu organismo. Felizmente, há várias pesquisas em 
andamento que tentam encontrar a cura, ou pelo menos 
tratamentos menos trabalhosos para a doença. Uma delas, 
cujos resultados foram publicados recentemente, é 
bastante animadora: um ‘pâncreas biônico’ controlado por 
um smartphone. O tratamento começa com uma agulha 
fina que é implantada debaixo da pele, na região do 
abdômen, e se comunica com um sensor responsável por 
medir constantemente os níveis de glicose. Tais informações 
são então enviadas a um smartphone e analisadas em 
tempo real por um aplicativo específico. Por meio da análise, 
o aplicativo verifica se a pessoa está precisando de 
aplicações. Quando positivo, duas pequenas bombas de 
infusão que fazem parte do aparato são acionadas, uma 
contendo _________________ e a outra ________________.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente 
a afirmativa anterior. 
(A) insulina / glucagon 
(B) insulina / oxitocina 
(C) paratormônio / insulina 
(D) insulina / noradrenalina 
(E) glucagon / paratormônio 
 

Questão 29 
“É um bioma formado por plantas adaptadas ao clima seco, 
denominadas xeromórficas, que apresentam folhas 
transformadas em espinhos, cutículas altamente impermeáveis 
e caules que armazenam água.” Essas adaptações compõem o 
aspecto característico das plantas do seguinte bioma: 
(A) Pampa. 
(B) Cerrado. 
(C) Caatinga. 
(D) Mata Atlântica. 
(E) Mata dos Cocais. 
 

Questão 30 
Relacione adequadamente os grupos aos respectivos organismos 
marinhos. 
(Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros 
poderão não ser usados.) 

1. Plâncton. 
2. Bentos. 
3. Néctons. 
(     ) Caranguejos e lagostas. 
(     ) Lulas e sépias. 
(     ) Diatomáceas e dinoflagelados. 
(     ) Baleias e golfinhos. 
(     ) Bactérias fotossintetizantes. 
(     ) Estrela-do-mar e polvos. 
A sequência está correta em 
(A) 3, 3, 1, 2, 1, 2. 
(B) 2, 3, 1, 3, 1, 2.  
(C) 1, 2, 2, 1, 2, 1.  
(D) 3, 1, 1, 2, 3, 2.  
(E) 2, 1, 3, 2, 1, 3.  

Questão 31 
A primeira etapa do desenvolvimento embrionário é a 
fecundação, onde ocorre a formação do zigoto, pela união 
dos gametas feminino e masculino. Logo após esta fase 
acontece a segmentação em que o zigoto sofre mitoses 
sucessivas, gerando células que são geneticamente idênticas. 
Essas células são conhecidas por: 
(A) Mórulas. 
(B) Blástulas. 
(C) Blastóporos. 
(D) Blastocistos. 
(E) Blastômeros. 
 

Questão 32 
A tabela apresenta o crescimento populacional de alguns 
países em um determinado período. 
 

Período Número de populações/milhões 

 BRASIL EUA FRANÇA 

2010 197 308 62 

Após 9 anos 214 330 65 
(Disponível em: https://countrymeters.info/pt/Italy.) 

 

A partir dos dados da tabela é correto afirmar que, neste 
período, a taxa de crescimento populacional:  
(A) Dos EUA duplicou. 
(B) Da França cresceu 1% ao ano. 
(C) Brasileira foi maior que a francesa. 
(D) Dos EUA foi menor que a francesa. 
(E) Brasileira foi menor que a dos EUA.  
 

Questão 33 
Um animal pode participar de várias cadeias alimentares e 
pertencer a diversos níveis tróficos. A representação a 
seguir se refere a uma teia alimentar de um ecossistema 
terrestre.  
 

 
 

Considerando as informações anteriores, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
(A) O gambá é consumidor secundário. 
(B) O capim e o milho são produtores desta teia alimentar. 
(C) A cobra está presente no terceiro e no quarto nível 

trófico. 
(D) O coelho, a ave e o gafanhoto são consumidores 

primários.  
(E) O gavião está no segundo, no quarto, no quinto e último 

nível trófico.  
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Questão 34 
Os organismos, em uma comunidade biológica, sempre 
interagem entre si. Tal interação é conhecida como relações 
ecológicas e pode ser classificada pelos biólogos como 
intraespecífica e interespecífica. São consideradas interações 
intraespecíficas: 
(A) Colônias e sociedades. 
(B) Predação e herbivoria. 
(C) Colônia, sociedade e predação. 
(D) Inquilinismo, colônias e herbivoria. 
(E) Parasitismo, mutualismo e sociedade. 
 

Questão 35 
Na fase de vida dos musgos podem ser vistos dois tipos de 
indivíduos: o gametófito, um indivíduo haploide que se 
reproduz, e sobre ele seu descendente; o esporófito, que 
produz esporos por meiose que, ao caírem no solo úmido, 
desenvolvem novos gametófitos. É correto afirmar que o 
tipo de ciclo de vida diplôntico observado nos musgos se 
refere a um caso de: 
(A) Gametogênese.  
(B) Haplobionte diplonte. 
(C) Haplobionte haplôntico. 
(D) Alternância de gerações ou anagênese. 
(E) Alternância de gerações ou metagênese. 
 

Questão 36 
Todo organismo apresenta uma complexa organização. O ser 
humano é um exemplo deste organismo, pois é constituído 
de: sistemas, órgãos, tecidos, células e organoides. Esses 
últimos são constituídos por moléculas vitais para a vida que, 
por sua vez, possuem átomos. São consideradas moléculas 
encontradas no organismo humano: 
(A) Cálcio e ferro. 
(B) DNA e proteínas. 
(C) Ribossomos e RNA. 
(D) Nitrogênio e fosfato. 
(E) Retículo endoplasmático e ribossomos. 
 

FÍSICA 

 

Questão 37 
Em corridas automobilísticas, as curvas são realizadas 
pelos automóveis em alta velocidade. Considere que o raio 
de uma das curvas de um famoso circuito seja 1.000 m e o 
coeficiente de atrito estático entre os pneus e o pavimento 
seco seja 0,6. A velocidade máxima que o automóvel pode 
atingir e ainda fazer a curva é: (Considere: g = 10 m/s2.) 

(A) 1520  

(B) 520  

(C) 155  

(D) 55  

(E) 1515  

 

 

Questão 38 
Um planeta fictício ICF-43 tem massa M e raio X. O planeta 
ICF-43 possui um satélite JCF-44, com massa igual a 
vigésima parte do planeta ICF-43. Considerando que o raio 
do satélite equivale a quarta parte do raio do planeta ICF-
43, é possível afirmar que a relação da gravidade no 
satélite JCF-44 e a gravidade do planeta ICF-43 é: 

(A) 
5

4
. 

(B) 
5

1
. 

(C) 
4

5
. 

(D) 5. 
(E) 4. 
 

Questão 39 
Descarga elétrica queima o veículo; ocupantes escaparam 
com vida. Um cinegrafista amador capturou o momento 
exato em que um carro é atingido por um raio durante um 
temporal no Marrocos, noroeste da África. A descarga 
elétrica queima o veículo em plena rua, fazendo com que o 
motorista pare logo em seguida. Ao que tudo indica, 
felizmente, todas as pessoas a bordo escaparam com vida 
desse terrível susto. Com informações da Sputnik News 
Brasil. 

(Disponível em: https://www.noticiasaominuto.com.br/mundo/ 
366941/carro-e-atingido-por-raio-durante-no-marrocos-veja/. Acesso 

em: 14/09/2019.) 
 

O fato das pessoas no interior do carro não serem atingidas 
pode ser explicado pelo(a): 
(A) Lei de Less. 
(B) Lei de Ohm. 
(C) Efeito Joule. 
(D) Lei de Coulomb. 
(E) Blindagem eletrostática. 
 

Questão 40 
Se um pinguinho de tinta  
cai num pedacinho azul do papel 
Num instante imagino 
Uma linda gaivota a voar no céu... 

(Disponível em: https://www.letras.mus.br/toquinho/49095/. Acesso 
em: 14/09/2019.) 

 
 

Se esse papel azul, monocromático, descrito na música 
Aquarela, de Toquinho, for levado a uma sala totalmente 
escura e iluminado por uma luz vermelha, também 
monocromática, a gaivota (branca) e o papel serão vistos, 
respectivamente, nas cores: 
(A) Azul e preta.  
(B) Azul e vermelha. 
(C) Vermelha e azul. 
(D) Preta e vermelha. 
(E) Vermelha e preta. 
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Questão 41 
Para pendurar uma placa de 120 kg de sua loja Arthur 
desenhou o seguinte esquema: 

 
 

De acordo com o esquema, é possível calcular as trações 
nos fios de sustentação da placa. Os valores encontrados 
por Arthur foram, respectivamente:  
(Considere: g = 10 m/s2; cos 30° = 0, 8 e sen 30° = 0,5.) 
(A) 120N e 60N 
(B) 150N e 75N 
(C) 1200N e 600N 
(D) 1500N e 750N 
(E) 1500N e 60N 

 
Questão 42 
Historicamente, podemos dizer que a captação e o registro 
de imagens foram possíveis após a criação da câmara escura 
de orifício. Essa câmara é constituída de uma caixa de 
paredes internas escuras, toda fechada, com exceção de um 
pequeno orifício feito em uma de suas paredes, por onde a 
luz penetra. Na face oposta ao orifício se forma a imagem do 
objeto observado. Essa imagem poderá ser vista, caso a face 
oposta àquela com o orifício seja substituída por um 
material adequado, como o papel vegetal. Qualquer objeto 
em frente da câmara escura reflete luz, em todas as direções 
que ultrapassa o orifício, constituindo-se como uma fonte 
secundária em um ambiente interno. A fonte de luz primária 
pode ser uma lâmpada. 

(Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/origem-
maquina-fotografica.htm/. Acesso em: 14/09/2019.) 

As máquinas fotográficas utilizam lentes convergentes e o 
objeto é posicionado sobre o ponto antiprincipal da lente. 
É correto afirmar que a imagem formada é: 
(A) Real, invertida e menor. 
(B) Virtual, invertida e menor. 
(C) Real, invertida e do mesmo tamanho. 
(D) Virtual, direita e o dobro do tamanho. 
(E) Virtual, invertida e do mesmo tamanho. 
 

Questão 43 
Uma máquina térmica que opere entre duas fontes de calor 
atingirá o rendimento máximo, se o seu funcionamento 
ocorrer a partir de processos reversíveis. Tal princípio baseia 
no(a): 
(A) Efeito Joule. 
(B) Ciclo de Carnot. 
(C) Equação de Faraday. 
(D) Equação de Clapeyron. 
(E) Ciclo de Boyle-Mariotte. 
 

 

Questão 44 
Quando se trata de transferência de calor, deve-se atentar 
que nos líquidos e gases o calor se propaga por: 
(A) Fusão. 
(B) Radiação. 
(C) Condução. 
(D) Irradiação. 
(E) Convecção. 
 

QUÍMICA 

 

Questão 45 
Volta descreveu a sua primeira pilha – um sanduíche de 
dois metais diferentes com papelão embebido em 
salmoura, que gerava uma corrente elétrica ininterrupta. 
Considere uma pilha de alumínio e prata e os seus dados: 
 

Ered(Ag+/Ag) = 0,80 v 
Ered(Al3+/Al) =   ̶1,66 v 

 

Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O eletrodo de prata é o cátodo. 
(     ) O valor de ∆E0 = 0,86 v. 
(     ) O ∆E0 > 0 caracteriza o funcionamento espontâneo de 

uma pilha. 
(     ) O alumínio, por apresentar o menor potencial de 

redução, se oxida e constitui o ânodo. 
A sequência está correta em 
(A) V, F, V, V. 
(B) F, V, F, V. 
(C) V, V, F, V. 
(D) F, F, V, F. 
(E) V, V, F, F. 
 

Questão 46 
A parte da química que estuda a velocidade com que as 
reações ocorrem denomina-se cinética química. Quando 
uma fita de magnésio de 5 g é mergulhada em uma solução 
aquosa de ácido clorídrico ocorre a seguinte reação: 
 

Mg(s) + 2 HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g) 
 

De acordo com a reação e a velocidade de uma reação, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. A concentração de ácido clorídrico afeta a velocidade da 

reação de oxidação do magnésio. 
II. Se o magnésio estiver triturado em 5g, a velocidade da 

reação será maior. 
III. Com o aumento da temperatura, a velocidade da reação 

será maior. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas.  
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Questão 47 
Na indústria, a constante de equilíbrio é um dos dados mais 
importantes na escolha de uma rota sintética para a 
obtenção de produtos químicos. O valor da constante nos 
informa até onde a reação avança. Com este dado é 
possível controlar a eficiência da reação, afastando-a 
momentaneamente do equilíbrio e obter os componentes 
que nos interessam. De acordo com a constante de 
equilíbrio e os fatores que podem afetar o equilíbrio, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Na reação 2SO2(g) + O2(g) ↔ 2SO3(g) o aumento de 

pressão desloca o equilíbrio para a direita. 
(     ) Na reação N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g) ∆H˂ 0, o aumento da 

temperatura desloca o equilíbrio para a direita. 
(     ) A temperatura é o único fator responsável por 

alterações na constante de equilíbrio, além de 
provocar um deslocamento de equilíbrio. 

(     ) Quando adicionado na reação 2CrO2-
4(aq) + 2H+

(aq) ↔ 

Cr2O7
2-

(aq) + H2O(l) solução aquosa de NaOH há um 

deslocamento para a esquerda. 

A sequência está correta em 
(A) V, F, V, V. 
(B) F, V, F, V. 
(C) V, V, F, V. 
(D) F, F, V, F. 
(E) V, V, F, F. 
 

Questão 48 
O século XX foi marcado por grandes transformações da 
qualidade do ar não somente das grandes metrópoles e de 
regiões fortemente industrializadas, mas também de áreas 
remotas devido, por exemplo, às queimadas de florestas 
naturais. Fenômenos globais (como o efeito estufa e o 
buraco na camada de ozônio) foram detectados e ganharam 
notoriedade. A ciência ambiental da atmosfera tem pela 
frente, neste novo século, o grande e complexo papel de 
contribuir para o aprimoramento de nosso entendimento 
sobre o que são e como se comportam a atmosfera e 
espécies tóxicas sobre os ecossistemas e sua biota.  
             (Mozeto, 2001.) 
 

Sobre a poluição atmosférica, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Alguns gases, como vapor d’ água, CO2 e CH4, são 

chamados de gases estufa porque são capazes de reter 
o calor do sol na troposfera terrestre. 

II. Dentro de uma região urbanizada, os poluentes 
principais são os óxidos de enxofre, óxido de carbono, 
compostos voláteis e também material particulado. 

III. As principais consequências causadas pelas NOx são o 
smog fotoquímico, a formação do ozônio troposférico e, 
também, a chuva ácida. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas.  

Questão 49 
O etanol, também chamado de álcool etílico, é um dos 
principais combustíveis utilizados no Brasil. O país é 
classificado como a primeira economia sustentável com 
base em biocombustíveis do mundo, sendo o segundo 
maior produtor mundial de etanol, segundo Budny (2007). 

A combustão do etanol ocorre de acordo com a seguinte 
equação:  
 

C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l)    ∆H=  ̶ 1400 KJ 
 

Considerando a equação, é INCORRETO afirmar que: 
(A) Na formação de 1 mol de CO2 é liberado 700 KJ. 
(B) A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos 

produtos. 
(C) A queima de 1 mol de etanol produz 1,2 x 1024 moléculas 

de gás carbônico. 
(D) A reação de queima do etanol é exotérmica e a 

quantidade de calor liberado é de 1400 KJ. 
(E) A quantidade de calor liberado na reação de combustão 

de 12 g de C2H5OH é, aproximadamente, 3674 KJ. 
 

Questão 50 
A imagem apresenta a variação da entalpia ao longo do 
caminho da reação de decomposição do H2O2 de acordo 
com a reação. 

H2O2(aq) → H2O(l) + ½ O2(g) 

 
 

Sobre o gráfico, indique a afirmativa correta. 
(A) O processo é endotérmico. 
(B) A presença de um catalisador afeta o ∆H da reação. 
(C) O valor da energia de ativação desta reação é 150 KJ. 
(D) Um catalisador acelera a reação aumentando o seu 

rendimento. 
(E) Para que ocorra a formação do complexo ativado, as 

moléculas dos reagentes devem absorver uma quantidade 
de energia no mínimo igual a energia de ativação. 

 

Questão 51 
Em um laboratório, os alunos preparavam diferentes 
soluções. Uma delas era o ácido acético que apresentava 
uma concentração de 0,1 mol/L e um grau de ionização de 
1%. A professora lançou o desafio para os alunos presentes 
no laboratório. Determine o pH e o pOH, respectivamente, 
desta solução nas condições apresentadas. 
(A) 1 e 13 
(B) 3 e 11 
(C) 3 e 14 
(D) 5 e 14 
(E) 10 e 4 
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Questão 52 
Uma vez conhecida a estrutura, os químicos tentam produzir 
o composto por meio de reações químicas. Em muitos casos, 
atualmente, é mais barato e mais fácil sintetizar uma 
substância do que extraí-la de uma fonte natural. Sobre as 
reações químicas, analise as afirmativas a seguir. 
I. A reação entre o benzeno e o cloreto de metila fornece 

como produto o tolueno e o ácido clorídrico. 
II. Na reação de hidratação do propeno em meio ácido, o 

produto formado é o propan-1-ol. 
III. Na ozonólise de alquenos é formado um composto 

intermediário instável denominado ozoneto. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas.  

 
Questão 53 
Os polímeros naturais são encontrados na natureza, ou 
seja, não são sintetizados pelo homem através de 
processos de transformação. O polímero natural mais 
conhecido é o látex ou borracha natural, obtida da seiva da 
seringueira. Sobre os polímeros naturais, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. A glicose, a frutose e a galactose são exemplos de 

monossacarídeos e são classificados como aldose. 
II. No processo de vulcanização, átomos de enxofre 

formam ligações cruzadas entre as cadeias do polímero. 
III. Estrutura terciária de uma proteína está relacionada com 

interações, repulsões e atrações que ocorrem entre os 
grupos laterais da cadeia do polipeptídeo. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas.  
 

Questão 54 
As funções orgânicas são determinadas pelas estruturas e 
agrupam compostos orgânicos com características semelhantes. 
As semelhanças dos compostos orgânicos são resultado de 
grupos funcionais, que os caracterizam e nomeiam as substâncias 
de forma específica. As funções orgânicas pertencentes às 
moléculas do propanodial, do ácido pentanodioico, do acetato de 
metila e etoxietano são, respectivamente:  
(A) Éter, aldeído, ácido carboxílico e éster. 
(B) Aldeído, ácido carboxílico, éter e éster. 
(C) Éster, éter, aldeído e ácido carboxílico. 
(D) Aldeído, ácido carboxílico, éster e éter. 
(E) Aldeído, éster, éter e ácido carboxílixo. 
 
 
 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
 

Read the text to answer 55, 56 and 57. 
 

A: How are you feeling after the surgery? 
B: I feel terrible, my entire body is aching and I can’t stop 
shivering. My vision is blurry, my mouth is dry and I feel so 
weak and dizzy when I get out of bed. I’m so hot I feel like 
I’m burning up and my body feels itchy.  
A: You could have a fever and maybe an infection. 
B: I think my back and legs hurt the most, they are throbbing 
and I think they are swollen. My stomach is cramping and 
I’m very nauseous, I can’t eat or drink anything without 
vomiting. 
A: Ok, I’m going to check your temperature and your pulse. 
You may need an antibiotic if you have an infection. I will 
prescribe something now. 
B: Thank you. 

(Available in: https://www.myenglishteacher.eu. ADAPTED.) 

 

Questão 55 
The dialogue contains a conversation betweeen patient 
and: 
(A) Psycho. 
(B) Physics. 
(C) Physicist. 
(D) Physician. 
(E) Psychopath. 
 

Questão 56 
According to the patient, his lower limbs are: 
(A) Dizzy. 
(B) Barren. 
(C) Smooth. 
(D) Delighted. 
(E) Distended. 
 

Questão 57 
Mark the item which is NOT described by the patient. 
(A) Having pain. 
(B) Throwing up. 
(C) Be trembling. 
(D) Being wimpy. 
(E) Feeling vertigo. 
 

Analyse the image to answer 58, 59 and 60. 
 

 
(Available in: https://nhsreality.wordpress.com.) 
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Questão 58 
It is consistent about the cartoon that: 
(A) There are doctors whose talents are womanly. 
(B) Women doctors must meet any patient’s needs. 
(C) The woman would rather have a woman doctor. 
(D) The patient would prefer to be back on her feet.  
(E) It isn’t tough to be a doctor in office environment.  
 

Questão 59 
The doctor is wearing a: 
(A) Beard. 
(B) Necklace. 
(C) Dentures. 
(D) Hairpiece. 
(E) Moustache. 
 

Questão 60 
The humor in the cartoon is due to the fact that: 
(A) The doctor is a woman. 
(B) The doctor is disguised. 
(C) The doctor is really bald. 
(D) The patient is prejudicial. 
(E) The patient’s in costume. 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 

 
Observe la imagen para hacer las cuestiones 55 y 56. 
 

 
(Disponible en: https://www.hypeness.com.br/2019/01/mafalda-

ganha-nova-compilacao-totalmente-dedicada-ao-feminismo/ Acceso 
en: 16/09/2019.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 55 
Sobre el registro utilizado en la conversación de la tirita es 
posible hablar: 
(A) En “El largo del pelo…”, “Del” es lo mismo que “do” en 

portugués.  
(B) Mafalda (la chica) está de acuerdo con la afirmación del 

chico (Manolito).  
(C) Importancia está escrito de forma equivoca. 

Generalmente, “importancia” lleva tilde.  
(D) Mafalda y Manolito utilizan el registro formal de la 

lengua. Es posible observar en el uso de los verbos.  
(E) Mafalda y Manolito utilizan el registro formal de la 

lengua, pues están hablando de una cosa importante.  
 

Questão 56 
Elija la afirmación correcta. 
(A) El chico habla que hombres no deben tener pelo corto.   
(B) La palabra “zanahorias” significa “senhoras” en portugués.  
(C) En “…Y además”, la palabra “además” trae idea de 

oposición.  
(D) En “El largo del pelo ajeno”, la palabra “ajeno” en el 

cómic es lo mismo que “de otro”.  
(E) En “Que le den importancia a lo importante”, el artículo 

“lo” es masculino, indeterminado, informal.   
 

Haga la lectura del poema “Epigrama”, de Ernesto Cardenal, 
para contestar las cuestiones 57 y 58. 
 

(…) Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido: 
Yo, porque tú eras lo que yo más amaba 
Y tú porque yo era el que te amaba más. 
Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo: 
Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, 
Pero a ti no te amarán como te amaba yo. 

(Ernesto Cardenal. Disponible en: https://www.revistaelgolem.com/ 
2019/01/20/aniversario-de-ernesto-cardenal/ Acceso en: 16/09/2019.) 

 

Questão 57 
Clasifica las declaraciones como V (verdaderas) o F (falsas) 
de acuerdo con el texto y marca la alternativa que contiene 
la secuencia correcta. 
(     ) El “Yo” del poema pierde más. 
(     ) El “Tú” del poema pierde más. 
(     ) Los dos (Yo y Tú) pierden. 
(     ) “Al” es una contracción del pronombre “Él” y el artículo 

“El”. 
(A) F, V, F, V. 
(B) V, F, V, F. 
(C) F, V, V, V. 
(D) V, F, F, F. 
(E) F, V, V, F. 
 

Questão 58 
La palabra “pero”: 
(A) Es una conjunción aditiva.  
(B) Es una conjunción adversativa. 
(C) Es una preposición adversativa. 
(D) En portugués se traduce como: cachorro. 
(E) Tiene el mismo significado que la palabra “más”. 
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Observe la imagen para hacer las cuestiones 59 y 60. 
 

 
(Disponible en: https://br.pinterest.com/pin/401313016766793439/ 

Acceso en: 16/09/2019.) 

 

Questão 59  
El humor de la tirita está en:  
(A) En el registro formal “vos”. 
(B) En la palabra “tuyo” que significa “Tú” y “Yo”. 
(C) En la oposición de sentimiento entre Gaturro y Ágatha. 
(D) En el registro formal con el uso de la palabra “respecto”. 
(E) En la palabra “más” que tiene el mismo significa que 

“pero”.  
 

Questão 60 
La palabra “Tuyo” es: 
(A) Un verbo. 
(B) Un artículo. 
(C) “Tú” y “Yo”.  
(D) Un pronombre sujeto. 
(E) Un pronombre posesivo. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 





INSTRUÇÕES 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não será 
permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, borracha e marca-texto. 

2. Não é permitido, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de carteira, 
bolsas e aparelhos eletrônicos, tais como: telefones celulares desligados com ou sem bateria; máquinas 
calculadoras; agendas eletrônicas ou similares, telefone e/ou smartphones; tablets; iPod; gravadores; pendrive; 
controle de alarme de veículo; notebook; palmtop; máquina fotográfica; relógio de qualquer espécie; óculos 
escuros; protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, como chapéu, boné, gorro; etc., equipamento de 
telecomunicação, ou de dispositivos capazes, por qualquer meio, de armazenar e/ou transmitir dados, sons, 
imagens ou mensagens. Especificamente, o candidato não poderá ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos equipamentos descritos anteriormente. 

3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) 
no Cartão de Confirmação da Inscrição ou em qualquer outro meio. 

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e da 
Folha de Texto Definitivo (Redação).  

5. O Caderno de Provas consta de Prova de Redação e Prova Objetiva constituída de 60 (sessenta) questões. Leia-o 
atentamente. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma 
única resposta correta. 

7. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas, 
bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) e na Folha de Texto Definitivo (Redação) 
fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

8. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. O candidato somente poderá ausentar-se do local de provas após decorridas 2 horas do início da aplicação das 
provas.  

10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após entregarem ao fiscal de aplicação os 
documentos que serão utilizados na correção das provas. Caso algum dos candidatos insista em sair do local de 
aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, deverá assinar termo desistindo do Processo Seletivo e, caso 
se negue, será lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de 
aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, ressalvados os casos onde haja número reduzido de 
candidatos em uma determinada sala. 

11. Será admitido recurso, sem efeito suspensivo, devidamente fundamentado, contra o gabarito preliminar da prova 
objetiva no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil posterior à data de divulgação do ato 
ou do fato que lhes deu origem. 

12. Os candidatos classificados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final e serão 
considerados aprovados os 50 (cinquenta) primeiros colocados. 

13. O gabarito preliminar da prova objetiva do vestibular tradicional será divulgado a partir das 20 (vinte) horas do dia 06 
outubro de 2019, nos endereços eletrônicos www.metropolitana-ro.com.br e www.institutoconsulplan.org.br. 

14. O resultado final do Concurso Vestibular 2019 será divulgado pela internet, nos endereços eletrônicos 
www.metropolitana-ro.com.br e www.institutoconsulplan.org.br, em 18 de outubro, em duas listagens, sendo uma 
com as relações dos aprovados no vestibular tradicional e outra com as relações dos aprovados no aproveitamento 
da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

15. A matrícula em 1ª chamada, dos candidatos aprovados, no limite de vagas, será feita 21 de outubro de 2019 com 
prazo até 23 de outubro de 2019 para efetivar a matrícula, sob pena de perder a vaga para próximas chamadas; 
demais chamadas a partir dia 24 de outubro de 2019, que terão 3 (três) dias úteis para realizar a matrícula, sob 
pena de perder a vaga para o próximo classificado. 

http://www.institutoconsulplan.org.br/



