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PROVA DE REDAÇÃO 
 
Texto I  
Grandes ou microscópicos, os robôs são aliados dos médicos. A máquina não substitui o cirurgião. “Um tolo com uma 
ferramenta ainda é um tolo”, resume Prokar Dasgupta, urologista pioneiro da cirurgia robótica no Reino Unido. “Nã o há dúvida 
de que a qualidade do cirurgião é mais crítica do que a máquina, e o resultado da operação ainda depende de um cérebro 
humano.” 

(Camila P. Cunha. Disponível em: <http://www.comciencia.br/robos-ou-medicos-medicina-do-futuro-e-ciborgue/>.) 

 
Texto II 

Auxílio a pacientes domiciliares e idosos 
Há uma crescente conscientização da necessidade de se prover melhores cuidados aos pacientes crônicos e idosos nos 

seus lares, ao invés de nos hospitais. A desospitalização transforma a vida do paciente e do idoso em algo bem mais humanizado, 
socialmente inclusivo e reduz o custo da Saúde como um todo. Mas não há mão de obra suficiente para atender a todos estes 
pacientes. 

Neste cenário, os robôs assistentes são uma excelente aplicação, trazendo autonomia ao paciente ao mesmo tempo que 
podem ajudar nas tarefas regulares como lembrete de medicação, exames de controle diários (como pressão, glicemia etc.), 
apoio no deslocamento dos idosos ou aqueles que se recuperam de tratamentos médicos (evitando quedas que poderiam 
demandar nova internação), apenas para citarmos alguns exemplos. 

(Disponível em: < https://forumsaudedigital.com.br/que-importancia-terao-os-robos-no-mercado-da-saude-digital/ >.) 

 
Texto III 

Como aumentar o acesso a essas terapias cada vez mais 
caras em um cenário de recessão mundial e de 
envelhecimento da população — o que também pressiona o 
custo da saúde? 

Nos Estados Unidos, por exemplo, as novas tecnologias 
em saúde respondem por até 48% do crescimento dos custos 
médicos. Quase um quinto (17%) do PIB americano é gasto 
em saúde. 

Na década de 1980, a fatia era de 9% — a mesma de 
países como Suécia e Dinamarca, que mantêm patamares em 
torno de 10%. 

“Gastar mais não tem significado melhor qualidade dos 
serviços de saúde”, diz o economista Amitabh Chandra, 
professor da Harvard Kennedy School of Government, que 
esteve recentemente no Brasil. 

Na comparação com outros países desenvolvidos, como 
Holanda, Reino Unido, Austrália, Alemanha e Canadá, os EUA 
gastam mais e têm indicadores de saúde piores. 

Para o economista Luiz Augusto Carneiro, 
superintendente-executivo do IESS (Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar), se não houver freios, o Brasil corre o 
risco de repetir os mesmos erros dos norte-americanos. 

Estudo do IESS mostra que os cinco Estados brasileiros 
com maior PIB (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Paraná) têm, proporcionalmente, mais 
mamógrafos, ressonância magnética e tomógrafos do que o 
Reino Unido. 

O Rio de Janeiro é o primeiro no ranking de 
disponibilidade de ressonância magnética, com índice de 1,39 
 

 
aparelho por mil habitantes. Na Alemanha, o índice é de 1,08. 
[...] 

Carlos Goulart, presidente da Abimed (associação da 
indústria de alta tecnologia de produtos para saúde), afirma 
que o setor se preocupa com o custo e investe em tecnologias 
para prevenir problemas que, a longo prazo, demandariam 
mais custos. 

“Não é qualquer inovação que vamos lançar. Isso é 
avaliado dentro de um processo de sustentabilidade do 
mercado”, explica Goulart. 

Muitos produtos de saúde têm uma vida útil curta. 
Evoluem ou ficam ultrapassados a cada dois anos, em média, 
e é grande a pressão comercial para a atualização. 

“Esse tipo de abordagem gera uma oferta exagerada e 
desnecessária de equipamentos que só encarecem o sistema 
e não resultam em melhores indicadores de saúde”, diz 
Carneiro. 

O médico Álvaro Atallah, diretor do Centro Cochrane do 
Brasil, lembra que, para serem incorporadas, as novas 
tecnologias requerem evidências de boa qualidade. 

Nova tecnologia, diz ele, “precisa apresentar bons 
resultados no mundo real, eficiência, ser simples de 
implementar, trazer menor custo e se provar segura para os 
pacientes. Tudo isso em comparação com o tratamento já 
existente ou placebo”. 

Qual o risco de uma incorporação sem esses critérios? 
“Jogar saúde, vida e outras riquezas fora”, afirma. 

(Cláudia Collucci. Disponível em: 
 < http://temas.folha.uol.com.br/tecnologia-em-saude/debate/como-

ampliar-o-alcance-das-inovacoes-cientificas.shtml>.) 

 

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

“O acesso ao desenvolvimento tecnológico aplicado à saúde humana”. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
 
Pessoas passam cada vez mais tempo sozinhas e isso afeta 

comportamento social, diz estudo 
 

Cada vez mais as pessoas passam muito tempo sozinhas 

e isso está causando um impacto no comportamento social, 

de acordo com um estudo científico da Universidade 
Israelense de Bar Ilan, divulgado pela agência Efe. 

Esse fenômeno pode afetar especialmente as pessoas 
com pouca estabilidade emocional. 

“Na sociedade de hoje, pesquisas mostram que as 

pessoas passam entre um terço e metade do tempo sozinhas 
por dia”, informou a universidade em comunicado. 

O estudo, baseado em testes realizados com 700 

pessoas, revela que algumas pessoas que passam muito 
tempo sozinhas sentem-se negligenciadas pelo seu entorno 

social. Assim, elas se sentem mal e são induzidas a pensar 

que só podem confiar em si mesmas, o que leva a um 
comportamento cada vez mais egocêntrico e egoísta. 

Isso dificulta a capacidade de reintegração em ativida-

des sociais e aumenta as chances de essas pessoas serem 
rejeitadas. 

Segundo os pesquisadores, a tendência é um fenômeno 
cultural crescente que pode ter um impacto prejudicial e 

aumentar o problema da alienação social. 

“Quando se sentem sozinhos, esses indivíduos experi-
mentam uma capacidade reduzida de confiar nos outros, o 

que aumenta seu nível de desconfiança em relação ao mundo 

social”, argumenta Liad Uziel, médica do Departamento de 
Psicologia da Universidade de Bar Ilán e coautora do estudo. 

Para reverter essa situação, apontam os pesquisadores, 

é importante reconhecer a dinâmica entre a necessidade de 
se relacionar socialmente e a experiência de estar sozinho 

entre aqueles com um equilíbrio emocional bastante baixo, 

o que pode ajudar a criar mecanismos para melhorar seu 
bem-estar pessoal. 

(Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2019/11/17/pessoas-passam-cada-vez-mais-tempo-

sozinhas-e-isso-afeta-comportamento-social-diz-estudo.ghtml>.) 

 

Questão 01 
Nas diferentes situações comunicativas do cotidiano, é 
possível identificar a manifestação de várias funções da 

linguagem. Cada um dos elementos do ato da comunicação 
pode ser identificado com maior ênfase de acordo com o 
conteúdo e objetivo textual. Em relação ao texto em 

análise, pode-se afirmar que: 
(A) Ocorre a ênfase no contexto, ou referente.  
(B) O código utilizado é enfatizado de forma predominante.  

(C) A ênfase está no emissor, no caso, o portal de notícias 
G1. 

(D) A ênfase comunicativa está tanto no emissor quanto no 

receptor. 
(E) Por se tratar de um texto publicado em um veículo 

midiático, a ênfase está no canal. 

 

Questão 02 
O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao 

mesmo tempo acompanhado. 
(Mário Quintana.) 

Em relação ao texto, a citação anterior pode ser identificada 
como: 

(A) Complemento para as ideias apresentadas. 

(B) A mudança de comportamento sugerida no final do 
texto. 

(C) Uma visão diferente em relação à solidão apresentada 

no texto. 
(D) Uma reflexão acerca da necessidade de mudança apon-

tada no texto. 
(E) Um contraponto argumentativo que anula as ideias 

apresentadas no texto. 

 

Questão 03 
A(s) relação(ões) estabelecida(s) entre as ideias e informações 
apresentadas pelo(s) elemento(s) destacado(s) está(ão) cor-

retamente indicada(s) em: 
(A) “as pessoas com pouca estabilidade emocional.” (2º§) / 

depreciação. 

(B) “Cada vez mais as pessoas passam muito tempo”(1º§) / 
acréscimo e supressão. 

(C) “entre aqueles com um equilíbrio emocional bastante 

baixo,” (8º§) / intensidade. 
(D) “Assim, elas se sentem mal e são induzidas a pensar” 

(4º§) / conclusão e persuasão. 

(E) “o que leva a um comportamento cada vez mais 
egocêntrico e egoísta.”/ distinção. 

 

Questão 04 
“‘Quando se sentem sozinhos, esses indivíduos experi-

mentam uma capacidade reduzida de confiar nos outros, o 
que aumenta seu nível de desconfiança em relação ao 

mundo social’, argumenta Liad Uziel, médica do Departa-

mento de Psicologia da Universidade de Bar Ilán e coautora 
do estudo.”  (7º§) No trecho destacado, foi empregado o 

verbo de elocução “argumenta” para indicar o interlocutor. 

Em relação ao seu emprego no texto, pode-se afirmar que: 
(A) Não existe nenhuma relação entre seu emprego e a ideia 

de elocução por se tratar do registro fiel do discurso oral. 

(B) Seu emprego demonstra espontaneidade discursiva, o 
que motiva a construção de uma oração cuja sintaxe é 

menos rígida.  
(C) Permite reconhecer especificidade semântica que 

promove a compreensão da intenção discursiva do que 

foi dito anteriormente.  
(D) Sua substituição por qualquer outro verbo de elocução 

não acarretaria alteração semântica já que o interlocutor 

continuaria sendo identificado. 
(E) Sua função é predominantemente caracterizar uma 

atitude do interlocutor que desautoriza qualquer discurso 

contrário ao conteúdo apresentado.  
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Questão 05 
Com base no texto, que trata do isolamento das pessoas 
afetando o comportamento social, depreende-se que: 
(A) Cada vez mais o ser humano tem se tornado um alienado 

social do ponto de vista político, afetivo e interacional. 
(B) O isolamento das pessoas é um fator real na sociedade 

contemporânea e demonstra a necessidade de que haja 
compreensão mediante a situação apresentada.  

(C) Para algumas pessoas, o isolamento faz parte de seu 
cotidiano como um estilo de vida que oferece fatores 
positivos e negativos que devem ser equilibrados.  

(D) Há uma necessidade real de mudanças de comporta-
mento na sociedade contemporânea envolvendo não 
apenas o indivíduo, mas também as suas relações com o 
outro. 

(E) O fenômeno do isolamento social é provocado pela 
rejeição vivida de fato pelo indivíduo, a partir desta 
experiência de aspecto negativo pode-se perceber o 
afastamento das pessoas do seu convívio social. 

 

Questão 06 
Em “Cada vez mais as pessoas passam muito tempo sozinhas 

e isso está causando um impacto no comportamento social, 

de acordo com um estudo científico da Universidade 

Israelense de Bar Ilan, divulgado pela agência Efe.” (1º§), 

pode-se afirmar que a expressão destacada denota: 

(A) A representação de um processo em sua duração. 

(B) Um fato anterior ao expresso pela forma verbal “passam”. 

(C) A expressão da voz passiva por meio de uma locução 

verbal. 

(D) Demonstração de um valor circunstancial que indica 

certa condição. 

(E) A conclusão de um processo cujo agente foi explicitado 

anteriormente.  
 

Questão 07 
[...] 

O professor amanheceu em Caratinga, vindo num 
ônibus São Paulo-Salvador, que tinha tomado em 
Leopoldina. Demorara a se decidir, e agora, quando estava 

prestes a concluir seu intento, titubeava. Seria pecado matar 
a cobra que tinha se instalado sob a cama? Não seria aquela 
a Serpente do Paraíso? Aquela cujo veneno o asfixiava pouco 

a pouco? E se, não tendo coragem para matar a cobra com 
suas próprias mãos, contratasse alguém para fazer, seria 
pecado? Estava ali, num restaurante à beira da Rio-Bahia, 

um maço de notas no bolso esquerdo do paletó, pronto para 
entregá-lo àquele que poria fim a seus infortúnios, àquele 
que daria cabo à caninana. Estaria agindo errado? Quem 

pode saber? [...] 
(RUFFATO, Luiz. O segredo. In: Os sobreviventes. São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2000. p. 76.) 
 

O trecho anterior é um fragmento do conto “O segredo” do 

escritor mineiro Luiz Ruffato e uma produção da literatura 
brasileira contemporânea. Em relação à produção literária 
deste período está correta a afirmação: 

(A) As soluções estéticas adotadas pelos escritores possuem 
a mesma rigidez formal observada no período clássico da 

nossa literatura.  
(B) A literatura contemporânea apresenta como um de seus 

temas a vida urbana, marcada por violência, corrupção e 

desumanização das pessoas.  
(C) Toda a literatura contemporânea tem como ênfase o 

protesto e a denúncia social, não havendo lugar para 

outro tema literário neste período.  
(D) O tema da urbanização é diminuído pelo regionalismo, 

com o objetivo de rever questões antigas tratadas no pré- 

-modernismo, mas ainda não resolvidas. 
(E) Pode-se afirmar que não há uma grande diversidade; 

antes, ao contrário, busca-se alcançar uma unificação 

literária nunca vista na história da literatura brasileira. 

 
Questão 08 
“O _________________________ é a expressão do 

realismo no plano da _____________, com uma produção 
objetiva, que nomeia os objetos e seres sem exageros 
sentimentais. Assim, muitas das características realistas 

são aplicadas ao ____________________.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior.  

(A) Realismo / prosa / Realismo 
(B) Simbolismo / poesia / poema 
(C) Romantismo / poesia / soneto 

(D) Pessimismo / prosa / mal do século 
(E) Parnasianismo / poesia / Parnasianismo 

 

Questão 09 
O crítico Alfredo Bosi referiu-se a uma das mais 

importantes obras da literatura da terceira fase do 
Modernismo brasileiro, “Grande sertão: veredas”, como 

uma obra “espantosa”. Leia, a seguir, um trecho da obra: 

“O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta 
e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem.” João Guimarães Rosa, 

portanto, é um dos grandes nomes da literatura do sistema 
literário da terceira fase do Modernismo, fase esta que: 

(A) Despreza o rigor formal visto anteriormente, negando 

qualquer tradição literária anterior, buscando o novo, o 
inusitado. 

(B) Tem como principal objetivo promover o nacionalismo 

ufanista que havia se perdido nos movimentos literários 
anteriores.  

(C) Caracterizou-se pela total ruptura com o movimento 
anterior, denúncia e afirmação da identidade de uma 

nova geração de escritores.  

(D) Demonstra uma desaceleração na produção literária e 
artística no Brasil, apesar de haver nomes de importância 

isolados como Guimarães Rosa.  

(E) Tem como uma das principais contribuições dos escritores, 
o fato de proporcionarem desdobramentos consequentes 

dos principais temas tratados na segunda fase modernista: 

o regionalismo e a literatura de investigação psicológica. 
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Questão 10 
“Também sou filha desta terra; também me criei no seio 
desta natureza.” (Alencar, José de. O Guarani.) A citação 
anterior refere-se a uma das principais obras do indianismo 
pertencente ao movimento literário do Romantismo no 
Brasil. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas relacionadas a tal produção literária.  
(     ) O idealismo romântico é uma das principais caracte-

rísticas literárias do Romantismo no Brasil. 
(     ) Nos romances indianistas, os indígenas eram vistos sob 

uma ótica de heroísmo, havia uma percepção prove-
niente da visão sentimental do “bom selvagem”, do 
século XVIII. 

(     ) O indianismo exaltado no período do Romantismo tem 
sua imagem desmistificada no Modernismo, em 1928, 
em que a narrativa modernista apresenta o índio como 
anti-herói.  

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

Questão 11 
Canção do exílio 

 

Gonçalves Dias 

Minha terra tem palmeiras 
Onde canta o Sabiá, 

As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 

 

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 
 

Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 
 

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar – sozinho, à noite – 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 
 

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 

Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 

Sem qu’inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.  

(Cinco estrelas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. Coleção Literatura em 
Minha Casa.) 

 

De acordo com o contexto em que se encontrava o poeta, 
é correto afirmar acerca do poema anterior que: 

(A) A terra apresentada como “minha” pelo eu lírico é vista 
em um processo de personificação. 

(B) Ocorre a exaltação do Brasil, enfatizando sua paisagem 
e contrapondo-a à paisagem europeia. 

(C) Demonstra forte nacionalismo; apresentando uma 
descrição da natureza brasileira de forma objetiva, 
criteriosa e realista. 

(D) Não há interferência da subjetividade do eu-poético nas 
ações apresentadas, o que demonstra coerência com o 
objetivo do texto apresentado. 

(E) O poema foi criado quando o autor se encontrava em 
Coimbra, diante da decepção vivida, demonstra 
saudosismo irônico em relação à terra natal. 

 
Questão 12 
Relacione adequadamente as colunas, considerando os 
períodos literários e suas principais características. 
1. Barroco. 
2. Realismo.  
3. Arcadismo. 
4. Romantismo. 
(     ) Uso da mitologia clássica e dos princípios renascentistas: 

racionalismo, equilíbrio, clareza. 
(     ) Literatura rebuscada, baseada em uso abusivo de 

antíteses, figuras de linguagem, inversões sintáticas e 
exageros.  

(     ) Os temas principais como introversão, tédio, naciona-
lismo, amor e morte são tratados de forma sentimental 
e imaginativa.  

(     ) Objetividade, racionalismo, texto cuidadoso e objetivo, 
engajamento, crítica aos valores religiosos e burgueses 
e ao monarquismo. 

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

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 13 
Um discurso dos direitos humanos, um discurso da dignidade 
humana, encontra como cenário uma globalização marcada 
por assimetrias na produção e desfrute de seus processos em 
benefícios, custos, riscos e responsabilidades. O debate 
sobre a questão da fundamentação filosófica e jurídica dos 
direitos humanos, continua atualíssimo. A temática textual 
desses direitos parece ― à primeira vista ― de grande 
simplicidade. Contudo, examinada com apuro, topamos 
com sua essência que revela de uma enorme complexidade 
de significados. NÃO se trata de característica dos direitos 
humanos: 
(A) São fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor 

de cada pessoa. 
(B) São universais, o que quer dizer que são aplicados de 

forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. 
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(C) Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos 
como de igual importância, sendo igualmente essencial 
respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. 

(D) São divisíveis, inter-relacionados e dependentes, já que é 
suficiente respeitar alguns direitos humanos. Na prática, 
a violação de um direito não vai afetar o respeito por 
outros. 

(E) São inalienáveis, e ninguém pode ser privado de seus 
direitos humanos; eles podem ser limitados em situações 
específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser 
restringido se uma pessoa é considerada culpada de um 
crime diante de um tribunal e com o devido processo legal. 

 

Questão 14 
O óleo vazado (petróleo) é formado por uma mistura 
complexa de hidrocarbonetos — um composto químico 
constituído por átomos de carbono e de hidrogênio, 
associada a pequenas quantidades de nitrogênio, enxofre 
e oxigênio. O petróleo se apresenta na natureza sob forma 
gasosa, líquida ou sólida. Entre os hidrocarbonetos está o 
benzeno, que é cancerígeno. A contaminação pelas 
substâncias tóxicas pode ocorrer por sua ingestão, inalação 
ou absorção pela pele. A exposição a esses produtos 
poderá provocar irritações na pele, rash cutâneo, 
queimação e inchaço; sintomas respiratórios, cefaleia e 
náusea; dores abdominais, vômito e diarreia. O efeito mais 
temido de longo prazo é a ocorrência de câncer, em 
especial alguns tipos de leucemia. Os pesquisadores da 
Fiocruz alertam que a exposição a esse produto deve ser 
reduzida ao mínimo. Quem chegar perto deverá usar roupas 
protetoras e depois descartá-las de forma adequada. Consi-
derando o petróleo encontrado nas praias do Nordeste, um 
conjunto importante de medidas estratégicas devem ser 
implementadas, como, EXCETO: 
(A) Implementar estudos de monitoramento de longo prazo 

na população exposta. 
(B) Definir parâmetros para a análise dos alimentos com 

potencial contaminação para orientar adequadamente o 
consumo de pescados. 

(C) Garantir a segurança alimentar da população, com atenção 
especial para as comunidades que vivem e trabalham do 
mar e do mangue, pescadoras e pescadores. 

(D) Permitir a exposição da população ao óleo bruto, ou 
áreas contaminadas (como areia da praia), assim como 
gestantes, crianças e mulheres em fase reprodutiva. 

 (E) Envolver o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos de 
Saúde dos estados afetados, onde estão presentes 
trabalhadores de saúde, representantes dos movimentos 
sociais e de governo. 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 15 
Nunca foram tão devastadores e impactantes os riscos da 
desinformação induzida, hoje denominada fake news. Seus 
efeitos podem se espalhar em todas as dimensões da 
sociedade e acabar levando pessoas a escolhas e decisões 
erradas com danos muitas vezes graves ou até mesmo de 
difícil reversão. Mais recentemente, vimos os casos 
envolvendo a eleição de Donald Trump a presidente dos 
Estados Unidos e a decisão dos britânicos pela aprovação 
do Brexit. A arquitetura de influência na decisão dos 
eleitores nesses dois pleitos teria passado pela violação de 
dados de 50 milhões de pessoas no Facebook a partir de um 
teste de personalidade desenvolvido por um acadêmico 
russo, posteriormente utilizado pela Cambridge Analytica. 
O objetivo teria sido direcionar as escolhas dos eleitores 
dessas duas importantes nações a partir de fake news que 
atingiam a candidatura de Hillary Clinton e dos favoráveis 
à permanência do Reino Unido na União Europeia. As con-
sequências nós já conhecemos: as polêmicas que persistem 
em cada país, a descontinuidade das operações da 
Cambridge Analytica e uma desvalorização do valor de 
mercado do Facebook que chegou a superar US$ 120 
bilhões, entre outros problemas colaterais. A veiculação e 
o compartilhamento de informações falsas na área da 
saúde, por meio de redes sociais, blogs, sites ou aplicativos 
de mensagens, podem trazer consequências sérias à saúde 
individual e coletiva. NÃO se trata de uma fake news: 
(A) Fosfoetanolamina, a “pílula do câncer”, começa a ser 

testada em humanos pela UFC.   
(B) Todos os adultos com menos de 50 anos precisam 

atualizar a vacina contra o sarampo. Menores de 49 
anos, uma dose. Menores de 30 anos, duas doses. 
Sarampo mata! Divulgue.   

(C) Muito cuidado com “Simla Mirch” Um novo tipo de 
verme encontrado em Pimentões. Corte, e VERIFIQUE 
ANTES de cozinhar!!! O “Simla Mirch”, ataca seu corpo e 
vive em áreas molhadas do corpo pode causar dor até 
mesmo a morte eventualmente... *Repasse por favor!  

(D) “Vigilância Sanitária pede, como medida de segurança, 
colocar meio copo de cloro, 2 vezes na semana, em todos 
os ralos que tiver em sua casa. O problema da dengue 
está mais sério, epidemia. Sal grosso nos ralos tbm ajuda 
(informação passada por colaborador da Sucam). Repasse 
para todos contatos possíveis!!! Grato.” 

(E) “Alguém tem sangue AB negativo ou conhece alguém? É 

urgente! Uma criança no Hospital Regional está precisando 

de sangue e no hemocentro não tem. Ela está correndo 

risco de morte. Os médicos deram apenas 24h pra ela. O 

nome dela é Elisa Mirela Guedes de Lima. Se quiserem 

repassar para outro grupo, ajude galera. Um dia podere-

mos precisar de ajuda tbm ... podem enviar. Repassando! 

Ajudem a repassar por favor. 982821492 é o tel da pessoa 

É urgente!” 
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Questão 16 
Vários fenômenos podem afetar o equilíbrio entre a 
radiação que entra e a que sai do globo, levando ao 

aquecimento ou ao resfriamento do sistema climático. Tais 

fenômenos podem ser naturais ou fruto das atividades 
humanas (fenômenos culturais ou antrópicos). Diante do 

exposto, analise as afirmativas a seguir. 

I. A atividade solar varia ao longo do tempo. Ela percorre 
um ciclo de onze anos, ao longo do qual, a radiação 

emitida pelo Sol, aumenta e diminui. Com isso, a radiação 

que chega à Terra também varia. E quando varia a 
entrada de energia, todo o balanço energético é afetado, 

levando ao aquecimento ou ao resfriamento do globo. 
II. Alterações na órbita do planeta também interferem no 

clima. Por exemplo, a cada cem mil anos a trajetória da 

Terra ao redor do Sol varia entre circular e elíptica. 
III. O clima terrestre também possui uma variação natural 

intrínseca. Isso se deve às propriedades dos cinco 

componentes do sistema climático, e às complexas 
interações entre eles. Essas propriedades e interações 

determinam que a estabilidade climática se dê através de 

um equilíbrio dinâmico, e não estático. 
IV. Os aerossóis atmosféricos são pequenas partículas que 

também podem afetar o clima da Terra. Alguns deles 

aumentam a capacidade de reflexão da atmosfera, 
aumentando a quantidade de radiação solar que entra. 

V. Os gases de efeito estufa permitem a entrada da radiação 
solar, mas dificultam a saída da radiação emitida pela 

Terra. A radiação terrestre é absorvida pela atmosfera, 

ou então reemitida para a superfície. Em outras palavras 
os GEEs geram uma defasagem entre a radiação que 

chega e a que sai, causando um acúmulo de calor no 

sistema climático. 
Estão corretas apenas as afirmativas 

(A) II, IV e V. 

(B) I, III e IV. 
(C) I, II, IV e V. 

(D) I, II, III e V.  

(E) II, III, IV e V. 
 

Questão 17 
As representações e as imagens de favela, correntes nos 
debates atuais, não conseguiram se desvencilhar do seu 

“mito de origem” amplamente tributárias desse momento 

fundador, situado no final do século XIX quando os ex- 
-combatentes ocupam o Morro da Previdência, logo depois 

chamado Morro da Favela. Compõem-se imagens inquie-

tantes de um sertão instalado no centro da cidade, 
transposição da dualidade sertão-litoral cunhada por 

Euclides da Cunha nos termos da dualidade favela-cidade. 
Imagens que iriam plasmar um arquétipo de favela: um 

mundo diferente que emergia na paisagem carioca, 

cidadela da miséria, universo exótico e apartado da cidade, 
avesso da ordem urbana e social estabelecida. A partir das 

informações, podemos inferir que a história das favelas no 

Brasil tem relação com:  

(A) A guerra de Canudos, ocorrida no início da República. 
(B) A guerra de Canudos, ocorrida no início da Monarquia 

após 1888.  
(C) A guerra de Canudos, ocorrida no início da República 

entre 1883 e 1888. 
(D) A guerra de Canudos, ocorrida no início da República 

entre 1903 e 1907. 
(E) A guerra do Contestado (1912-1916) que atingiu uma 

extensa região dos planaltos de Santa Catarina e do 
Paraná com mais de 22.000 km² e acima de 150 mil 
habitantes. 

 
Questão 18 
Para distinguir os índios nativos dos escravos africanos, 
que começaram a aportar em grande número com a 
intensificação do tráfico – os chamados “tapamunhos”, 
“peças-de-Guiné”, “gentio da Guiné”, “gentio de Angola” – 
usavam-se expressões como “negros de cabelo corredio”, 
“serviços obrigatórios de gente parda”, dentre outras 
alcunhas. É correto afirmar que negros da terra: 
(A) Nunca foi uma expressão usada no Brasil.  
(B) Designava os filhos de negros africanos nascidos no 

Brasil. 
(C) Era como os índios chamavam os africanos nos primeiros 

séculos da colonização brasileira. 
(D) Era como os africanos se distinguiam dos índios nos 

primeiros séculos da colonização brasileira. 
(E) Era como os colonos chamavam os índios escravizados 

nos primeiros séculos da colonização brasileira. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 19 
A equação da reta representada no plano cartesiano, que 
passa pelo ponto P = (5,3) e intersecta o eixo y no ponto 

(0,8), é: 
 

 
(A) y = x – 8 
 

(B) y = – x + 8 
 

(C) y = – 5x + 8 
 

(D) y = 
5

11
x – 8 

(E) y = – 
11

5
x + 8 
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Questão 20 

Sejam as matrizes 
a 1

A =
1 b

 
 
 

 e 
6 3

B
3 2

 
  

 

, onde a e b 

são números reais, com a ≠ 0 e B é a matriz inversa de A. 

Então, 
b

a
 é: 

(A) –2  
(B) –3  
(C) 0  
(D) 2 
(E) 3  

 
Questão 21 
Um tanque de água com o formato de um cilindro circular 
equilátero tem 5 metros de altura. A quantidade de água, 

em litros, necessária para encher 
2

5
deste tanque é: 

(A) 1.250 π  
(B) 5.000 π  
(C) 12.500 π 
(D) 31.250 π  
(E) 50.000 π 

 
Questão 22 
Em uma empresa trabalham 7 arquitetos. Deseja-se formar 
uma equipe com 4 deles para realizar o projeto de um 
edifício.  De quantas maneiras diferentes essa equipe pode 
ser formada? 
(A) 24 
(B) 35   
(C) 70  
(D) 210 
(E) 840 

 
Questão 23 
Em uma progressão geométrica a razão é negativa, o 
segundo termo é igual ao quíntuplo da razão e a soma dos 
três primeiros termos é 65. Pode-se afirmar que a razão 
desta P.G. é igual a: 
(A) – 6  
(B) – 5  
(C) – 4  
(D) – 3  
(E) – 2  

 
Questão 24 

Considere a inequação 
2x 3x 4

0.
x 3

 



Os valores de x que 

satisfazem a inequação pertencem a: 
(A) [–4, 1]  
(B) [–1, –3) 
(C) [–4, –3) U [1, ∞) 
(D) (–4, –3] U (1, ∞) 
(E) [–∞, –4] U (–3, 1] 

 

Questão 25 
Em uma escola de atletismo foram selecionados 18 atletas 
para fazerem parte de um grupo de corrida. Para formar o 
grupo, o professor de Educação Física fez um levantamento 
do peso de cada atleta. Os dados obtidos foram anotados, 
em quilogramas, conforme o quadro seguir. Observe. 
 

87 70 81 71 75 87 

79 79 88 68 84 69 

75 74 71 80 74 74 
 

De acordo com o quadro, a média aritmética, a moda e a 
mediana dos pesos dos atletas são, respectivamente: 
(A) 74, 75 e 77. 
(B) 75, 74 e 77. 
(C) 75, 77 e 74. 
(D) 77, 74 e 75. 
(E) 77, 75 e 74. 

 
Questão 26 
Um triângulo possui dois lados que medem 25 cm e 15 cm, 
formando um ângulo de 120°, como mostra a figura. 
Observe. 
 

 
 

O perímetro deste triângulo, em centímetros, é: 
(A) 35  
(B) 42  
(C) 50 
(D) 62 
(E) 75 

 

BIOLOGIA 

 

Questão 27 
O plasma é a parte líquida do sangue, de coloração 

amarela, onde estão imersas células sanguíneas e 

fragmentos celulares da medula óssea. Sua principal 

função é possibilitar o transporte de células e outros 

elementos no sangue. As células presentes no plasma, 

responsáveis por auxiliar no transporte de gases no 

organismo, envolvidas no processo de respiração, são 

conhecidas como: 

(A) Hemácias ou plaquetas. 

(B) Hemácias ou leucócitos. 

(C) Eritrócitos ou hemácias. 

(D) Leucócitos ou plaquetas. 

(E) Eritrócitos ou leucócitos. 
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Questão 28 
Sobre as estruturas presentes no olho humano, marque V 

para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os cones e os bastonetes são receptores de luz 

situados na retina. 

(     ) O humor aquoso é um líquido situado no espaço entre 
a córnea e a íris. 

(     ) A fóvea é uma região da coroide mais sensível que se 
localiza perto do ponto cego. 

(     ) A retina está associada ao córtex cerebral que conduz 

impulso nervoso para o nervo óptico. 
(     ) A esclerótica é uma estrutura branca e rígida, que se 

prende a uma musculatura que movimenta o globo 

ocular. 
A sequência está correta em 
(A) F, V, V, F, F.  

(B) V, V, F, V, F. 
(C) V, V, F, F, V. 
(D) F, F, V, V, V. 

(E) V, F, V, F, V. 

 

Questão 29 
No organismo humano, a circulação sanguínea ocorre de 
duas formas: pequena circulação e grande circulação. Na 

pequena circulação, o sangue sai do coração, vai aos 
pulmões e volta novamente ao coração. Já a grande 
circulação envolve a saída do sangue do coração que 

percorre todo o corpo onde retorna novamente ao 
coração. Considerando a grande circulação, analise as 
afirmativas a seguir. 

I. As veias carótidas levam o sangue do coração para a 
cabeça. 

II. As jugulares são veias que trazem o sangue da cabeça ao 
coração. 

III. O sangue arterial passa do átrio esquerdo para o 

ventrículo esquerdo pela válvula bicúspide. 
IV.  Ao se contrair, o ventrículo esquerdo envia o sangue 

para aorta, que se ramifica em outras veias e leva o 

sangue para diversos tecidos. 
V. Ao se contrair, o átrio esquerdo envia o sangue para 

aorta, que se ramifica em outras artérias e leva o sangue 

para diversos tecidos. 
É INCORRETO o que se afirma em 
(A) I, II e V. 

(B) I, II e IV. 
(C) I, IV e V. 
(D) II, IV e V. 

(E) II, III e IV. 
 

Questão 30 
As bactérias apresentam duas formas de nutrição: 
heterotrófica e autotrófica. As autotróficas produzem 

material orgânico a partir de substâncias inorgânicas, 
enquanto as heterotróficas liberam enzimas no ambiente, 
realizando digestão extracorpórea. Qual das alternativas a 

seguir representa as bactérias com nutrição autotrófica? 

(A) As que vivem no intestino e utilizam os restos de alimentos 
do hospedeiro. 

(B) As nitrificantes que convertem amônia em nitrato durante 
o ciclo do nitrogênio. 

(C) As presentes no estômago dos ruminantes, que realizam 
a digestão de celulose. 

(D) As parasitas que se alimentam a partir de tecidos corporais 
de seres vivos, causando, geralmente, doenças.  

(E) As saprofágicas que têm o papel de decompositoras, 
reciclando cadáveres e resíduos orgânicos na natureza. 

 
Questão 31 
O babaçu é uma palmeira utilizada de diversas formas e os 
seus frutos são considerados a parte mais nobre da planta. 
Essa palmeira ocorre em várias regiões do Brasil, principal-
mente na extensa região entre Maranhão e Piauí, que se 
encontram florestas com alta predominância de babaçu; por 
isso, o bioma é conhecido como babaçual. Trata-se de uma 
floresta que apresenta importância econômica local e um 
aspecto interessante é que o seu solo permanece úmido 
durante todo o ano porque o lençol freático é pouco 
profundo. O bioma descrito anteriormente é conhecido 
também como: 
(A) Cerrado. 
(B) Floresta de Cocais.   
(C) Floresta Amazônica.  
(D) Floresta das Araucárias. 
(E) Floresta Pluvial Costeira. 

 
Questão 32 
“Nos vertebrados, durante o desenvolvimento embrionário, 
ocorre o surgimento de estruturas destinadas à proteção, 
respiração, excreção e nutrição do embrião. Tais estruturas 
são chamadas anexos embrionários. Nos seres humanos, 
_____________ e _____________ associam-se à mucosa 
uterina, formando uma estrutura embrionária denominada 
placenta, que é bem desenvolvida e, por meio dela, o 
organismo materno fornece ao embrião nutrientes e gás 
oxigênio, e o embrião elimina excretas na circulação 
materna.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
(A) cório / âmnio 
(B) alantoide / cório 
(C) saco vitelino / cório 
(D) saco vitelino / âmnio  
(E) alantoide / saco vitelino 
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Questão 33 
Um professor, em sua aula de biologia, levou os alunos 
para um passeio, para que tivessem contato com o meio 
ambiente e praticassem todo o conhecimento adquirido 
em sala de aula. Durante a aula, os alunos fizeram 
anotações na seguinte sequência:  
I. Colmeias de abelhas. 
II. Lagartas de mariposa devorando folhas. 
III. Ave se alimentando dos carrapatos no dorso de uma vaca.  
IV. Samambaias vivendo sobre uma árvore de grande porte. 
A partir dessa prática, o professor pôde explicar sobre as 

interações entre os seres vivos. O que foi observado e 
anotado pelos alunos I, II, III e IV são as relações conhecidas, 

respectivamente, por: 

(A) Colônia, herbivoria, comensalismo e parasitismo. 
(B) Colônia, predação, comensalismo e inquilinismo.  

(C) Sociedade, predação, protocooperação e parasitismo. 

(D) Sociedade, herbivoria, protocooperação e parasitismo.  
(E) Sociedade, herbivoria, protocooperação e inquilinismo. 

 

Questão 34 
Analise a teia alimentar a seguir. 

 

É INCORRETO afirmar que: 
(A) O sapo está presente no terceiro e quarto níveis tróficos. 

(B) As bactérias e fungos recebem matéria orgânica de todos 

os níveis tróficos. 
(C) A joaninha está presente no terceiro nível trófico; 

portanto, representa um consumidor secundário. 
(D) O pulgão e o gafanhoto são herbívoros, consumidores 

secundários e constituem o segundo nível trófico.  

(E) As bactérias e os fungos, ao consumirem os restos 
mortais do gafanhoto, irão se encontrar no mesmo nível 

trófico do louva-a-deus. 

 

Questão 35 
O médico sanitarista Carlos Chagas descobriu o parasita 

causador da doença tripanossomíase americana e 

descreveu o seu ciclo de vida e o modo de transmissão. O 
tripanossomo, como é conhecido popularmente, é o causa-

dor da doença e sua transmissão ocorre através da espécie 

Triatoma infestans. A doença causa lesões, no coração e 
outros órgãos, que são irreversíveis; pode ser adquirida de 

várias maneiras. Diversas são as medidas profiláticas para 

combater a doença; porém, NÃO corresponde a uma delas: 
(A) Utilizar inseticidas.  

(B) Melhorar as moradias, para que não seja possível o abrigo 

do inseto.  
(C) Aterrar lagoas e poços d´água que servem de criadouro 

para as larvas. 
(D) Proteger portas e janelas com tela e instalar cortinados 

sobre as camas. 

(E) Controlar doadores de sangue, evitando a transmissão 
por meio de transfusão. 

 

Questão 36 
As bactérias se caracterizam por, geralmente, ser unicelu-
lares; porém, algumas espécies são pluricelulares e podem 
ter diferentes formas. 
 

 
 

As formas de bactérias representadas por A, B, C e D são 
conhecidas, respectivamente, por: 
(A) Bacilo, cocos, espirilo e vibrião. 
(B) Cocos, bacilo, vibrião e espirilo. 
(C) Vibrião, cocos, espirilo e bacilo. 
(D) Vibrião, cocos, bacilo e espirilo. 
(E) Bacilo, espirilo, cocos e vibrião. 
 

FÍSICA 

 

Questão 37 
Em um determinado sistema solar, há dois planetas que 
possuem características muito próximas as do nosso 
planeta. Sabe-se que o raio de um deles é três vezes maior 

que o raio do outro. O que podemos concluir quanto ao 
período desses dois planetas? 
(A) Maior raio – Maior período  

(B) Maior raio – Menor período 
(C) Menor raio – Menor período 
(D) Menor raio – Menor período 

(E) Maior raio – Constante período 

 

Questão 38 
A corrente elétrica é o resultado do movimento de elétrons 
livres, ânions e cátions. Ao existir corrente elétrica, essas 
partículas se movimentam e acabam colidindo com outras 
partes do condutor que se encontram em repouso, causando 
uma excitação que gera um efeito de aquecimento. Esse 
fenômeno é conhecido como: 
(A) Lei de Ohm. 
(B) Efeito Joule. 
(C) Efeito de Carnot. 
(D) Gaiola de Faraday. 
(E) Blindagem e Eletrostática. 
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Questão 39 
Em uma expansão isotérmica a Primeira Lei da Termodi-
nâmica pode ser definida como: 
(A) Q = W  
(B) Q = ∆U 
(C) ∆U = W 
(D) Q = –∆U 
(E) ∆U = –W 
 

Questão 40 
Um objeto de 30 cm de altura se encontra a 40 cm do 
espelho côncavo de raio 50 cm. Quais as características da 
imagem desse objeto? 
(A) Real, direita e maior. 
(B) Real, direita e menor. 
(C) Real, invertida e maior.  
(D) Real, invertida e menor. 
(E) Real, direita e mesmo tamanho. 

 
Questão 41 
A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido 
em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, 
a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundi-
dades dos pontos. 

(Disponível em: https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/ 
EstaticaeHidrostatica/. Acesso em: 10/11/19.) 

 

O Teorema citado anteriormente é conhecido como: 
(A) Teorema de Stevin. 
(B) Teorema de Pascal. 
(C) Teorema do Empuxo. 
(D) Princípio de Arquimedes. 
(E) Teorema Fundamental da Flutuação. 

 
Questão 42 
Um corpo de dimensões desprezíveis e massa m desce em 
movimento uniforme em um plano inclinado com coeficiente 
de atrito μ, conforme a imagem. 
  

O coeficiente de atrito μ vale: 

(A) sin 30° 
(B) csc 30° 
(C) tan 30° 
(D) sec 30° 
(E) cos 30°  
 
 
 

Questão 43 
Campo elétrico é definido como a força elétrica por unidade 
de carga. A direção do campo elétrico define a direção da força 
elétrica que surge entre duas cargas. Além disso, o campo 
elétrico é radial e pode apontar tanto para dentro quanto para 
fora da carga, para as cargas de sinal negativo e positivo. 
(Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-

campo-eletrico.htm/. Acesso em: 09/11/19.) 
 

A relação entre campo elétrico e numérico de partículas 
será: 

(A) 
E k

n
d n2

.

.
 

 

(B) 

 

2E . d
n =

K . e
 

(C) 
E n

n
k d2

.

.
 

 

(D) 
E k d

n
n

2. .
 

 

(E) 
E

n
d k n2. .

 

 

Questão 44 
No final do ano todas as lojas da cidade fazem de tudo para 
chamar a atenção dos clientes e aumentar suas vendas. 
Determinado proprietário pensou em aproveitar um 
desnível ao lado de sua loja e colocar uma placa para 
chamar a atenção das pessoas que passam por ali. 
 

 
 

A placa se sustenta sobre duas barras de tamanhos e 
materiais diferentes. Considere que a barra maior tem 

coeficiente de dilatação linear equivalente a 
4

3
 do coefici-

ente de dilatação linear da barra menor. A razão entre 
dilatação linear da barra menor e a dilatação linear da barra 
maior será: 

(A) 
3

4

0menor

0MAIOR

l

l
 

(B) 
4

3

0menor

0MAIOR

l

l
   

(C) 
9

16

0MAIOR

0menor

l

l
 

(D) 
9

4

 0menor

 0MAIOR

l

l
 

(E)
3

16

0menor

0MAIOR

l

l
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QUÍMICA 

 

Questão 45 
O ácido fosfórico é utilizado nas indústrias de vidro, de 
alimentos, na tinturaria e na fabricação de fosfatos e 
superfosfatos usados como adubos (fertilizantes). O ácido 
fosfórico também é aplicado na produção de refrigerantes 
à base de cola e em laboratórios pode ser utilizado para 
preparação de soluções. Em um determinado laboratório 
se faziam experiências com vários tipos de ácidos, inclusive 
o ácido fosfórico de concentração 0,0001 mol/L. Diante do 
exposto, é correto afirmar que se trata de um ácido: 
(A) Fraco, com pH = 1, oxiácido, volátil. 
(B) Forte, com pH = 1, hidrácido e volátil. 
(C) Moderado, com pH = 4, hidrácido e volátil. 
(D) Forte, com pH = 1, oxiácido e pouco volátil 
(E) Moderado, com pH = 4, oxiácido, pouco volátil. 

 
Questão 46 
As funções orgânicas são grupos de compostos orgânicos 
que têm comportamento químico similar, devido ao grupo 
funcional característico. A maioria dos compostos orgânicos 
existentes no organismo humano ou utilizados em 
indústrias de alimentos, plásticos, remédios, tintas pode 
apresentar mais de um grupo funcional. A função orgânica 
pertencente às moléculas do ácido fórmico, do acetato de 
etila, do propanodial e do 1-hidróxi-2-metilbenzeno são, 
respectivamente: 
(A) Éster, éter, aldeído e hidrocarboneto. 
(B) Ácido carboxílico, éster, aldeído e fenol. 
(C) Éster, anidrido, aldeído e hidrocarboneto. 
(D) Ácido carboxílico, anidrido, aldeído e fenol. 
(E) Ácido carboxílico, éter, aldeído e hidrocarboneto. 
 

Questão 47 
Os polímeros não foram inventados; eles existem na 
natureza – por exemplo: celulose, proteínas, látex. A 
intenção inicial dos químicos, ao tentarem produzir os 
primeiros polímeros, foi copiar os polímeros naturais. 
Atualmente, é tão grande o número desses compostos e 
tão comum sua utilização, que é impossível passarmos um 
único dia sem utilizar vários deles. Os plásticos usados, 
principalmente, em embalagens descartáveis são exemplos 
de polímeros que acarretaram grandes mudanças em nosso 
cotidiano. Sobre os polímeros, é INCORRETO afirmar que: 
(A) O teflon, quimicamente, é o politetrafluoretileno. 
(B) Vários monômeros de estireno ligados dão origem ao 

polímero poliestireno. 
(C) Ao sofrer hidrólise, o amido fornece moléculas do 

monossacarídeo glicose. 
(D) Os copolímeros resultam da adição de monômeros iguais 

na presença de um catalisador. 
(E) A interação responsável pela formação de proteínas 

ocorre entre o grupo ácido presente em uma molécula 
de aminoácido, e o grupo básico presente em outra 
molécula. 

 

Questão 48 
A necessidade de controlar o tempo em que determinado 
fenômeno se desenvolve, tornando-o mais lento ou mais 
rápido, se faz presente em qualquer pesquisa científica, 
principalmente no que diz respeito às transformações 
químicas. É fácil constatar que cada reação, feita sob 
determinadas condições, ocorre em certa taxa de rapidez, 
gastando um tempo determinado para se completar. A 
cinética química estuda a taxa de desenvolvimento das 
reações e os fatores que a influenciam. Sobre cinética 
química, analise as afirmativas a seguir. 

I. O catalisador participa da formação do complexo ativado, 
diminuindo a energia de ativação da reação necessária. 

II. Quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade 
da reação. 

III. Energia de ativação é a quantidade mínima de energia 
necessária para que a colisão entre as partículas dos 
reagentes seja efetiva e resulte em reação. 

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

 
Questão 49 
Nas pilhas ocorrem algumas reações químicas capazes de 
produzir espontaneamente corrente elétrica. O processo 
inverso, em que a passagem de corrente elétrica através de 
um sistema líquido onde existem íons produz reações 
químicas, não é espontâneo e é denominada eletrólise, 
tendo sido estudado pela primeira vez por Faraday, em 
meados do século XIX. Sobre a eletrólise, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) 3,2 g é a massa de cobre depositada quando é feita 

uma eletrólise de sulfato de cobre aquoso com uma 
carga de 9650 C. 

(     ) Na eletrólise ígnea do cloreto de sódio, produz sódio 
metálico e gás cloro. 

(     ) Na eletrólise aquosa de brometo de níquel, o cátodo é 
o níquel. 

A sequência está correta em 
(A) F, F, F. 
(B) F, V, F. 
(C) V, F, F. 
(D) V, F, V. 
(E) V, V, V.  
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Questão 50 
O equilíbrio químico pode ocorrer quando reagentes se 
combinam e formam produtos em uma reação química, 
mas, simultaneamente, os produtos reagem entre si e 
formam novamente os reagentes. Essas reações são 
denominadas reações reversíveis. Sobre equilíbrio químico, 
é INCORRETO afirmar que: 
(A) O catalisador não desloca o equilíbrio de uma reação 

reversível. 
(B) O equilíbrio dinâmico só pode ser atingido em sistemas 

fechados. 
(C) A formação de NH3, N2(g) + 3H2(g) ↔ 2 NH3(g)  ∆H = –91, 8 kJ 

é favorecido pela diminuição da temperatura do sistema. 
(D) Aumentando a pressão da mistura em equilíbrio CO(g) + 

H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g) é possível aumentar a 
concentração de dióxido de carbono. 

(E) O aumento de temperatura aumenta a velocidade da 
reação química e favorece a reação endotérmica, que 
ocorre com absorção de energia. 

 
Questão 51 
Diariamente, durante todo o dia, ocorrem reações químicas, 
não só ao nosso redor, mas, também, no nosso organismo. É 
possível dizer que a manutenção da vida depende de uma 
série de reações. Em uma reação química há participação de 
uma ou mais substâncias que se transformam, originando 
uma ou mais novas substâncias. Considerando as reações 
químicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) O sulfato ferroso é obtido através da reação entre o 

ácido sulfúrico e o hidróxido de ferro III. 
(     ) A reação entre o zinco e o ácido clorídrico produz gás 

hidrogênio e um sal do metal. 
(     ) Óxidos ácidos reagem com água, produzindo ácido, e 

reagem com bases, originando óxidos anfóteros. 
(     ) O bicarbonato de sódio, quando reage com o ácido 

clorídrico produz cloreto de sódio, água e gás carbônico. 
A sequência está correta em 
(A) F, F, V, F. 
(B) V, V, F, F. 
(C) V, F, V, V. 
(D) F, V, F, V. 
(E) V, V, F, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 52 
As reações orgânicas acontecem entre compostos 

orgânicos. Ocorre mediante a quebra de moléculas, dando 
origem a novas ligações. Muito utilizadas na indústria, é a 
partir delas que podem ser produzidos medicamentos, 

produtos de cosméticos, plásticos e etc. Sobre as reações 
orgânicas, analise as afirmativas a seguir. 

I. Alquilação é a reação que ocorre entre aromáticos e 
haletos orgânicos. 

II. O produto final da oxidação de um álcool secundário será 

uma cetona, que não sofre oxidação devido ao fato de 
não apresentar hidrogênio ligado ao carbono do grupo 
funcional. 

III. Na reação entre o benzeno e o cloreto de acetila, são 
formados etanoato de benzila e ácido clorídrico. 

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

(A) I.  
(B) I e II.  
(C) I e III.  

(D) II e III.  
(E) I, II e III.  
 

Questão 53 
Muitos ácidos e seus derivados desempenham papéis 
importantes tanto no metabolismo animal quanto no 

vegetal. Alguns deles estão presentes no sangue, como o 
ácido láctico. Outros derivados de ácidos carboxílicos são 
provenientes da degradação de açúcares e gorduras. O 

ácido succínico como o ácido acetilacético é encontrado em 
quantidades anormais em pessoas que ingerem elevada 
quantidade de gorduras. Sobre as propriedades dos ácidos 

carboxílicos, analise as afirmativas a seguir. 
I. A acidez do monocloroacético é maior que a do ácido 

acético devido à presença de um grupo elétron-atraente. 

II. A acidez do ácido propanoico é maior que a do ácido 
tricloroacético. 

III. Quanto maior for o grau de ionização de um composto, 
maior será a constante de ionização e maior será a sua 
força. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I.  
(B) I e II.  

(C) I e III.  
(D) II e III.  
(E) I, II e III. 
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Questão 54 
Até a segunda metade do século XIX, a medição e o cálculo 
da quantidade de calor se baseavam na teoria do calórico. 
Com a elaboração da Termodinâmica, a partir de 1840-50, 
a teoria do calórico foi posta de lado e suas equações 
ficaram sob suspeita de incorreção. A estratégia adotada 
para resolver esse problema foi calcular o calor por 
intermédio de outras grandezas para as quais se tivesse a 
equação termodinâmica. A grandeza conhecida hoje como 
entalpia foi inicialmente definida por Gibbs. Sobre a 
entalpia, analise as afirmativas a seguir. 
I. A quantidade de calor envolvida na transformação de 1 g 

de O2(g) em O3(g) é 34 Kcal   
 

3 O2(g) → 2 O3(g)  ∆H = 68 Kcal 
 

II. O rompimento de ligação química é um processo 
endotérmico (∆H > O). 

III. Se uma reação é endotérmica, o sistema ganha calor e a 
vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo 
sistema. 

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

(D) II e III. 
(E) I, II e III.   

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 

 

Read the text to answer 55, 56 and 57. 
 

Brazilians rally to clean beaches 
 

(Dom Phillips in Rio de Janeiro.) 
 

On Monday evening, Sport Club Bahia – one of the 
biggest football teams in Brazil’s northeast – faced its rivals 
Ceará with black oil stains on their red, white and blue shirts. 
It was the latest sign of the growing outrage over a mystery 
oil spill that since early September has blighted a 2,200 km 
stretch of some of the country’s most beautiful beaches. 
Social media has been bombarded by videos of volunteers 
rolling up thick globs of oil in sand and putting them into 
plastic sacks, President Bolsonaro sought to blame first 
Venezuela, then a “criminal action” to scupper a major oil tender. 
He has repeatedly attacked environmental protection agencies as 
a “fines industry” and has yet to visit affected areas.  

Joel de Oliveira Filho, 57, proprietor of a guesthouse on 
Carneiras beach – one of the most famous beaches in the 
northeast state of Pernambuco – joined other local residents 
who started cleaning up oil with help from city hall 
employees. In nearby Bahia, volunteers organised the group 
Coast Guardians to clean beaches. It has 19,000 followers on 
its Instagram and has raised $4,800 online for protective 
gloves, boots and masks. 

President Bolsonaro said containment barriers would 
not have stopped the oil as it was below the surface and 
suggested the spill could be a “criminal act” to prejudice a 
multibillion-dollar, “blockbuster” auction of oil prospecting 

rights on 6 November. However, Fabiano Contarato, an 
opposition senator who chairs the Brazilian senate’s 
environment committee, said the government “could have 
declared an environmental emergency”. He also quoted José 
Álvaro Moisés, a senior professor of political science at the 
University of São Paulo, who noted that in April Bolsonaro’s 
government closed two committees that were part of Brazil’s 
national contingency plan for oil spills. 

(Available: https://www.theguardian.com. Adapted.) 

 
Questão 55 
“Tender”, highlighted in the first paragraph, means:  

(A) Spill. 

(B) Crime. 
(C) Auction. 

(D) Amount. 

(E) Evidence. 

 

Questão 56 
It is consistent to state that: 

(A) Fine industries is to blame for major spills happening. 
(B) The president said spilled oil has come from beneath. 

(C) Since there is criminal act validation policies changed.  
(D) Environmental agencies have flopped during hearings.  

(E) President Bolsonaro has already visited affected areas. 

 
Questão 57 
Mark the item that matches the text. 
(A) A soccer game has been delayed. 
(B) Exploring rights will be auctioned. 
(C) Calamity state has been declared. 
(D) There are oil wells on the beaches. 
(E) Volunteers’ve raised riots recently. 

 
Happiness at work 

 

Happiness in the form of pleasant moods and emotions, 
well-being, and positive attitudes has been attracting 
increasing attention throughout psychology research. The 
interest in happiness has also extended to workplace 
experiences. It is necessary to review what is known about 
the definition, causes and consequences of happiness at 
work, drawing also on insights from the expanding positive 
psychology literature on happiness in general. Many discrete 
organizational behavior constructs arguably belong to a 
larger family of happiness-related constructs, and share 
some common causes and consequences. Happiness at work 
includes, but is far more than, job satisfaction. A 
comprehensive measure of individual-level happiness might 
include work engagement, job satisfaction, and affective 
organizational commitment. Aspects of happiness have been 
(and should be) conceptualized and measured at multiple 
levels, including transient experiences, stable person-level 
attitudes, and collective attitudes, and with respect to 
multiple foci, such as discrete events, the job, and the 
organization. At all levels, there is evidence that happiness 
has important consequences for both individuals and 

https://www.theguardian.com/profile/dom-phillips
https://twitter.com/ECBahia/status/1185922931186130947?s=20
https://www.instagram.com/p/B302wphnrFr/
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/brazil-beach-oil-slick-venezuela-government
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-insinua-que-derrame-de-oleo-poderia-ser-acao-criminosa-para-prejudicar-leilao-de-petroleo,70003054845
https://www.instagram.com/guardioes_do_litoral/
https://www.reuters.com/article/us-brazil-oil-auction-explainer/explainer-translating-tor-how-brazils-26-billion-oil-rights-auction-works-idUSKBN1WV1KY
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organizations. Past research has tended to underestimate 
the importance of happiness at work. 
 (Available: https://www.researchgate.net/publication/227533694. Adapted.) 

 

Questão 58 
“Discrete” (L8), highlighted in the text,  refers back to: 
(A) Family. 
(B) Happiness. 
(C) Constructs. 
(D) Psychology. 
(E) Consequences. 
 

Questão 59 
“Past research has tended to underestimate the importance 
of happiness at work” means that: 
(A) Past investigation’s tended to pamper happiness at work.  
(B) Happiness at work is likely to belittled in the past probings.  
(C) Researching happiness at work’s a depreciating tendency. 
(D) Happiness at work has been researched in detailed terms. 
(E) Underestimating happiness at work is a useful assumption. 
 

Questão 60 
Happiness at work includes: 
(A) Affective void. 
(B) Engagement denial. 
(C) Work commitment. 
(D) Patron organization. 
(E) Employeer motivation. 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 

 
Texto 
 

No te rindas 
 

No te rindas, aún estás a tiempo 
De alcanzar y comenzar de nuevo, 

Aceptar tus sombras, 
Enterrar tus miedos, 

Liberar el lastre, 
Retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 
Continuar el viaje, 

Perseguir tus sueños, 
Destrabar el tiempo, 

Correr los escombros, 
Y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 
Aunque el frío queme, 

Aunque el miedo muerda, 
Aunque el sol se esconda, 

Y se calle el viento, 
Aún hay fuego en tu alma 

Aún hay vida en tus sueños. 
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo 

Porque lo has querido y porque te quiero 
Porque existe el vino y el amor, es cierto. 

Porque no hay heridas que no cure el tiempo. 
Abrir las puertas, 

Quitar los cerrojos, 
Abandonar las murallas que te protegieron, 

Vivir la vida y aceptar el reto, 
Recuperar la risa, 
Ensayar un canto, 

Bajar la guardia y extender las manos 
Desplegar las alas 

E intentar de nuevo, 
Celebrar la vida y retomar los cielos. 

No te rindas, por favor no cedas, 
Aunque el frío queme, 

Aunque el miedo muerda, 
Aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

Aún hay fuego en tu alma, 
Aún hay vida en tus sueños 

Porque cada día es un comienzo nuevo, 
Porque esta es la hora y el mejor momento. 
Porque no estás solo, porque yo te quiero. 

(Mario Benedetti, escritor e poeta uruguaio. 1920-2009.) 

 
Questão 55 
La palabra “Tuyo” es: 

(A) Un artículo. 
(B) “Tú” y “Yo”.  

(C) Un pronombre sujeto. 

(D) Un pronombre posesivo. 
(E) Un verbo en conjunto con un pronombre sujeto “Tú y Yo 

– Tuyo”. 

 

Questão 56 
Haga la lectura de los siguientes versos destacados del 

poema “No te rindas que la vida es eso, Continuar el viaje, 

(...)”. Ahora, elija la afirmación correcta. 

(A) Viaje es una palabra femenina. 

(B) “El” en el verso “Continuar el viaje” es un pronombre. 

(C) Viaje, Personaje y Homenaje son palabras masculinas. 

(D) “No te rindas” está siendo utilizado en tercera persona.  

(E) En el poema, la palabra viaje fue utilizada de forma 

incorrecta solamente como recurso poético.  

 

Questão 57 
Observe los siguientes versos: 
 

No te rindas, por favor no cedas, 

Aunque el frío queme, 
 

La palabra destacada puede ser sustituida en español por: 

(A) Mas. 

(B) Pero. 

(C) Siquiera. 

(D) Mientras. 

(E) Pese que. 
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Questão 58 
Observe los siguientes versos: 
 

No te rindas, por favor no cedas, 

Aunque el frío queme, 
 

La palabra destacada puede ser traducida en portugués 

como: 

(A) Mas. 

(B) Porém. 

(C) E ainda. 

(D) Enquanto. 

(E) Ainda que. 

 

Questão 59 
Sobre el registro utilizado en el poema, elija la afirmación 

correcta. 

(A) El texto es formal, pues utiliza usted. 

(B) El texto es informal, pues utiliza la tercera persona del 

verbo.  

(C) El texto es informal, pues utiliza la segunda persona del 

verbo.  

(D) El texto es informal, pues es un profesor hablando con su 

alumno.  

(E) El texto está utilizando el tratamiento formal con el 

lector, pues es un texto clásico. 
 
Texto 
 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el 
coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde 
remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo 
era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava 
construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se 
precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y 
enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan 
reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para 
mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 

(Cien años de Soledad – Gabriel García Márquez.) 

 

Questão 60 
“El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de 
nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el 
dedo.” El pronombre complemento “las” subrayado en los 
verbos sustituye: 

(A) Cosas. 
(B) Casas. 
(C) Piedras. 
(D) Mundo. 
(E) Palabras. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 





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 permitida, 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 de Aplicação. 

8. Os Fiscais de Aplicação 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 duas 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 01 
de dezembro de 2019, nos endereços eletrônicos www.metropolitana-ro.com.br e www.institutoconsulplan.org.br. 

14. O resultado final do Concurso Vestibular 2020 será divulgado pela internet, nos endereços eletrônicos 
www.metropolitana-ro.com.br e www.institutoconsulplan.org.br, em 16 de dezembro de 2019, 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 17 de dezembro de 2019 com 
prazo até 21 de dezembro de 2019 para efetivar a matrícula, sob pena de perder a vaga para próximas chamadas; 
demais chamadas a partir dia 23 de dezembro 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/



