GABARITO PRELIMINAR / 2º PROCESSO SELETIVO
2020 – FACULDADE DINÂMICA – FADIP
ATENÇÃO: AS QUESTÕES, IDENTIFICADAS POR DISCIPLINA, FORAM EMBARALHADAS, ASSIM COMO AS OPÇÕES DE RESPOSTA.
VOCÊ DEVERÁ VERIFICAR E CONFERIR AS QUESTÕES DA SUA PROVA E RELACIONÁ-LAS À RESPOSTA CORRETA DEVIDAMENTE
ASSINALADA.

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA
*Em 16 de setembro de 1967, Clarice Lispector, em uma das suas crônicas publicadas no Jornal do Brasil, reunidas em 1999
pela Editora Rocco no livro ‘A descoberta do mundo’, escreveu o texto a seguir.
Daqui a vinte e cinco anos
Perguntaram-me uma vez se eu saberia calcular o Brasil daqui a vinte e cinco anos. Nem daqui a vinte e cinco minutos,
quanto mais vinte e cinco anos. Mas a impressão-desejo é a de que num futuro não muito remoto talvez compreendamos que
os movimentos caóticos atuais já eram os primeiros passos afinando-se e orquestrando-se para uma situação econômica mais
digna de um homem, de uma mulher, de uma criança. E isso porque o povo já tem dado mostras de ter maior maturidade
política do que a grande maioria dos políticos, e é quem um dia terminará liderando os líderes. Daqui a vinte e cinco anos o
povo terá falado muito mais.
Mas se não sei prever, posso pelo menos desejar. Posso intensamente desejar que o problema mais urgente se resolva: o
da fome. Muitíssimo mais depressa, porém, do que em vinte e cinco anos, porque não há mais tempo de esperar: milhares de
homens, mulheres e crianças são verdadeiros moribundos ambulantes que tecnicamente deviam estar internados em hospitais
para subnutridos. Tal é a miséria, que se justificaria ser decretado estado de prontidão, como diante de calamidade pública. Só
que é pior: a fome é a nossa endemia, já está fazendo parte orgânica do corpo e da alma. E, na maioria das vezes, quando se
descrevem as características físicas, morais e mentais de um brasileiro, não se nota que na verdade se estão descrevendo os
sintomas físicos, morais e mentais da fome. Os líderes que tiverem como meta a solução econômica do problema da comida
serão tão abençoados por nós como, em comparação, o mundo abençoará os que descobrirem a cura do câncer.
(Clarice Lispector. A descoberta do mundo. Editora Rocco, página 33.)

Questão: Acerca do desenvolvimento textual, pode-se afirmar que:
Opções de respostas:
As divagações da autora podem ser reconhecidas como uma forma de manter-se imparcial em um texto de ampla divulgação.
Em sua conclusão, a autora retoma o ponto de vista apresentado incialmente, confirmando sua postura contrária a previsões
otimistas.
Como se trata de um texto publicado em veículo midiático de grande circulação, mostra-se predominantemente informativo,
apresentando a realidade acerca da fome naquele momento.
Resposta correta: A cronista dá início ao texto com a apresentação de um questionamento, ao qual seguem-se reflexões e
suposições sobre o tema tratado.
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Questão: De acordo com o primeiro parágrafo do texto, pode-se afirmar que a autora:
Opções de respostas:
Embora tenha seu ponto de vista, não declara-o ao seu interlocutor.
Apresenta uma análise objetiva e descritiva da realidade que vivencia.
Tece uma narrativa conflituosa cuja sequência temporal não pode ser alterada.
Resposta correta: Apresenta uma análise pessoal acerca da realidade que se apresenta.
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serão tão abençoados por nós como, em comparação, o mundo abençoará os que descobrirem a cura do câncer.
(Clarice Lispector. A descoberta do mundo. Editora Rocco, página 33.)

Questão: O título do texto “daqui a vinte e cinco anos” apresenta o uso correto da preposição “a”; o mesmo NÃO ocorre em:
Opções de respostas:
Este é o parecer a que me refiro.
O pagamento deverá ser feito a prazo.
O local de encontro fica a uma distância considerável daqui.
Resposta correta: Tal determinação foi feita a poucos minutos.
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da fome. Muitíssimo mais depressa, porém, do que em vinte e cinco anos, porque não há mais tempo de esperar: milhares de
homens, mulheres e crianças são verdadeiros moribundos ambulantes que tecnicamente deviam estar internados em hospitais
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que é pior: a fome é a nossa endemia, já está fazendo parte orgânica do corpo e da alma. E, na maioria das vezes, quando se
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sintomas físicos, morais e mentais da fome. Os líderes que tiverem como meta a solução econômica do problema da comida
serão tão abençoados por nós como, em comparação, o mundo abençoará os que descobrirem a cura do câncer.
(Clarice Lispector. A descoberta do mundo. Editora Rocco, página 33.)

Questão: A autora dá início ao texto com a expressão “Perguntaram-me uma vez [...]” Assinale, a seguir, a afirmativa correta
tendo em vista o segmento destacado.
Opções de respostas:
Devido à impessoalidade do verbo empregado não é possível indicar o sujeito da oração.
O segmento apresenta características da variedade informal da língua ao utilizar a estrutura apresentada.
A reescrita: “Perguntou uma vez [...]” manteria a correção gramatical e sentido original do segmento destacado.
Resposta correta: Pode-se reconhecer o uso de uma estrutura que propicia à autora a omissão da identidade do sujeito da
oração.
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quanto mais vinte e cinco anos. Mas a impressão-desejo é a de que num futuro não muito remoto talvez compreendamos que
os movimentos caóticos atuais já eram os primeiros passos afinando-se e orquestrando-se para uma situação econômica mais
digna de um homem, de uma mulher, de uma criança. E isso porque o povo já tem dado mostras de ter maior maturidade
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serão tão abençoados por nós como, em comparação, o mundo abençoará os que descobrirem a cura do câncer.
(Clarice Lispector. A descoberta do mundo. Editora Rocco, página 33.)

Questão: De acordo com o contexto, algumas palavras podem apresentar grande poder evocativo, por meio de uma grande
carga semântica que extrapola o sentido usual. Dentre as expressões destacadas a seguir, indique aquela que exemplifica o
descrito anteriormente, considerando o contexto em que tais expressões estão inseridas.
Opções de respostas:
“posso pelo menos desejar”
“a solução econômica do problema da comida”
“características físicas, morais e mentais de um brasileiro”
Resposta correta: “afinando-se e orquestrando-se”

Questão: A segunda fase do Modernismo brasileiro, geração de 30, marcou-se pelo desenvolvimento do romance
regionalista. Autores como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Jorge Amado produziram romances com tal tendência
literária. Pode-se apontar como temática para esta fase:
Opções de respostas:
O mundo introspectivo dos personagens.
Os dramas humanos em uma narrativa universalizante.
A transformação de situações simples e cotidianas em questões essenciais.
Resposta correta: A seca como motivo literário e a luta pela sobrevivência.
Questão:

Descobrimento

Abancado à escrivaninha em São Paulo
Na minha casa da rua Lopes Chaves
De sopetão senti um friúme por dentro.
Fiquei trêmulo, muito comovido
Com o livro palerma olhando pra mim.
Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus! Muito
longe de mim,
Na escuridão ativa da noite que caiu,
Um homem pálido, magro de cabelos escorrendo nos olhos
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,
Faz pouco se deitou, está dormindo.
Esse homem é brasileiro que nem eu…

(ANDRADE, M. Poesias completas. São Paulo: Edusp, 1987.)

O poema anterior de Mário de Andrade expressa uma busca de identidade da literatura nacional. Tendo em vista as
informações evidenciadas, pode-se afirmar que o texto apresentado retrata:
Opções de respostas:
O forte tom social presente na literatura romântica.
A preocupação em seguir os padrões acadêmicos e figurativos tradicionais.
A forte influência da cultura europeia por meio de um cenário bucólico e nostálgico.
Resposta correta: O sentimento presente na geração de artistas modernistas.
Questão:
Leia, a seguir, um poema de Gonçalves Dias:
Recordação
Quando em meu peito as aflições rebentam
Eivadas de sofrer acerbo e duro;
Quando a desgraça o coração me arrocha
Em círculos de ferro, com tal força,
Que dele o sangue em borbotões golfeja;
Quando minha alma de sofrer cansada,
Bem que afeita a sofrer, sequer não pode
Clamar: Senhor, piedade; — e que os meus olhos
Rebeldes, uma lágrima não vertem
Do mar d´angústias que meu peito oprime:
Volvo aos instantes de ventura, e penso
Que a sós contigo, em prática serena,
Melhor futuro me augurava, as doces
Palavras tuas, sôfregos, atentos
Sorvendo meus ouvidos, — nos teus olhos
Lendo os meus olhos tanto amor, que a vida
Longa, bem longa, não bastara ainda
por que de os ver me saciasse! ... O pranto
Então dos olhos meus corre espontâneo,
Que não mais te verei. — Em tal pensando

De martírios calar sinto em meu peito
Tão grande plenitude, que a minha alma
Sente amargo prazer de quanto sofre.

(Gonçalves Dias, A. Poesias completas. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1968.)

Assinale a afirmativa correta de acordo com o conteúdo do texto e o movimento literário em que se insere.
Opções de respostas:
Pode-se notar, no texto de Gonçalves Dias, a retomada da expressão equilibrada e contida do Arcadismo, movimento literário
que o antecedeu.
Como um poeta indianista romântico, Gonçalves Dias demonstra a construção idealizada desse personagem – o índio –, ainda
que de maneira implícita.
O léxico empregado pelo poeta demonstra a expressão de um lirismo objetivo, o que o distingue da tendência do Romantismo
brasileiro de modo geral.
Resposta correta: Em seu texto lírico, Gonçalves Dias, apresenta o tema “dores de amor” a partir de um extravasamento incontido de sentimentos do eu-lírico.
Questão:
Poética
Estou farto do lirismo comedido
Do lirismo bem-comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao sr. diretor.
Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo.
Abaixo os puristas.
Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis.
Estou farto do lirismo namorador
Político
Raquítico
Sifilítico
De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo.
De resto não é lirismo
Será contabilidade tabela de cossenos secretário do amante exemplar com cem modelos de cartas e as diferentes maneiras de
agradar & agraves mulheres, etc.
Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbados
O lirismo difícil e pungente dos bêbados
O lirismo dos clowns de Shakespeare.
– Não quero saber do lirismo que não é libertação.

(BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de janeiro: José Aguilar, 1974.)

Em “Poética”, de Manuel Bandeira, pode-se reconhecer características pertinentes ao texto literário, pois, apresenta:
Opções de respostas:
Linguagem predominantemente conotativa.
Expressão pessoal e linguagem predominantemente denotativa.
Função utilitária, informações da realidade como centro de atenção.
Resposta correta: Função estética, subjetividade e plurissignificação.

Questão:

O poema

Um poema como um gole d’água bebido no escuro.
Como um pobre animal palpitando ferido.
Como pequenina moeda de prata perdida para sempre
na floresta noturna.
Um poema sem outra angústia que a sua misteriosa
condição de poema.
Triste.
Solitário.
Único.
Ferido de mortal beleza.

(QUINTANA, Mário. Nova antologia poética. 2ed. Porto Alegre: Globo, 1987, p. 59.)

O texto poético anterior tem seu estilo influenciado pelas escolhas da escola literária modernista; quanto à sua forma é
possível afirmar que:
Opções de respostas:
O padrão rítmico único imposto pelo poeta reflete sua principal característica.
Por causa da ausência de ritmo, o poema não pode apresentar qualquer construção melódica.
Nesta composição, há oito versos distribuídos em duas estrofes que caracterizam um formato tradicional.
Resposta correta: Trata-se de um exemplo de poesia em verso livre.

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)
Countries Proclaimed Global Media and Information
Literacy Week
Media and Information Literacy as a tool for development is now recognized by countries around the world. For nine years,
UNESCO and many partners have been promoting awareness about Media and Information Literacy (MIL) through Global MIL
Week. On 25 November 2019, one hundred and ninety-three countries unanimously proclaimed Global MIL Week as official at
the 40th Session of the UNESCO General Conference.
According to Mr. Moez Chakchouk, Assistant Director- -General for Communication and Information, UNESCO, “by marking
the official proclamation of Global Media and Information Literacy Week, UNESCO’s message to the world is that media and
information literacy is key to empowering all peoples. This decision by UNESCO now puts media and information literacy firmly
on the international development agenda and calendar. This change has been long coming”.
This proclamation comes on the heels of Global MIL Week 2019, which saw over 200 celebratory events in over 100
countries. At the Global MIL Week 2019 Youth Agenda Forum, young entertainers and MIL advocates penned and performed a
song about MIL called, This is the Day. The song stressed that the time is now to be informed, engaged, and empowered. It was
an inspiration. The Youth Agenda Forum was co-organized by UNESCO, the County Council Region Västra Götaland and the
University of Gothenburg in partnership with the Swedish National Commission for UNESCO.
Questão: It is consistent to state about the text that:
Opções de respostas:
Celebratory events came prior to Global MIL week.
Young artists performed a song penned by lawyers.
UNESCO’s fourth Session took place in the last year.
Resposta correta: Media and information literacy acquaintance is basic.

(Available: https://en.unesco.org. Adapted.)
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song about MIL called, This is the Day. The song stressed that the time is now to be informed, engaged, and empowered. It was
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Questão: Peoples, highlighted in the second paragraph, does NOT mean:
Opções de respostas:
Nations.
Cultures.
Civilizations.
Resposta correta: Breeds.
Countries Proclaimed Global Media and Information
Literacy Week
Media and Information Literacy as a tool for development is now recognized by countries around the world. For nine years,
UNESCO and many partners have been promoting awareness about Media and Information Literacy (MIL) through Global MIL
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Questão: The active voice of “The Youth Agenda Forum was co-organized by UNESCO” is:
Opções de respostas:
UNESCO co-organizes the Youth Agenda Forum.
UNESCO has co-organized the Youth Agenda Forum.
UNESCO had co-organized the Youth Agenda Forum.
Resposta correta: UNESCO co-organized the Youth Agenda Forum.

Malaria vaccine: could a secret ‘ingredient’ be the way to success?
Malaria parasites are deposited on the skin when an infected mosquito feeds. They quickly make their way to the liver
where they develop for several days before progressing to the bloodstream – a dangerous step where it multiplies and runs
rampant. At this stage, symptoms can include fever, multi-organ failure and potentially death. The research, published in Cell
Host & Microbe, builds upon the 2016 discovery that demonstrated the existence of T cells that are resident in the liver and can
efficiently protect against malaria, which led to the development of the ‘prime and trap’ vaccination strategy. This vaccine works
in two stages. The first, a ‘priming’ stage, sets the immune response in motion, boosting the army of malaria-specific T cells in
the body and helping to attract them to the liver. The second ‘trapping’ stage pulls an abundance of these T cells into the liver
and then converts these cells into liver-resident T cells to permanently guard the liver from malaria infection.
The research team – co-led by University of Melbourne Professor Bill Heath and Dr Daniel Fernandez-Ruiz from the Doherty
Institute (a joint venture between the University of Melbourne and The Royal Melbourne Hospital) and Associate Professor
Irina Caminschi from the Monash Biomedicine Discovery Institute – believe this breakthrough advances our understanding of
the requirements for protective immunity to malaria; a significant question that has been baffling scientists for decades. Dr
Fernandez Ruiz said identifying specific antigens that can be used in a vaccine has been an enormous challenge in malaria
research. “With more than 200 million cases of malaria each year and almost half a million deaths, many of them children under
the age of five, the need for a malaria vaccine is urgent. The discovery is a significant step forward in our efforts to produce an
effective and efficient vaccine, which completely protects against infection by malaria parasites” said Dr. Fernandez Ruiz.
Associate Professor Irina Caminschi said: “By uncloaking the parasite and engineering an army of immune cells ready to
kill parasite-infected cells, we effectively nipped the disease in the bud, this study has opened the door for further research,
such as identifying equivalent malaria antigens that are protective for humans, taking us one step closer to developing an
effective malaria vaccine”, she concluded.
(Available: https://www.sciencedaily.com. Adapted.)

Questão: Scientists consider the discovery described in the text a/an:
Opções de respostas:
Mishap.
Ailment.
Setback.
Resposta correta: Headway.
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efficiently protect against malaria, which led to the development of the ‘prime and trap’ vaccination strategy. This vaccine works
in two stages. The first, a ‘priming’ stage, sets the immune response in motion, boosting the army of malaria-specific T cells in
the body and helping to attract them to the liver. The second ‘trapping’ stage pulls an abundance of these T cells into the liver
and then converts these cells into liver-resident T cells to permanently guard the liver from malaria infection.
The research team – co-led by University of Melbourne Professor Bill Heath and Dr Daniel Fernandez-Ruiz from the Doherty
Institute (a joint venture between the University of Melbourne and The Royal Melbourne Hospital) and Associate Professor
Irina Caminschi from the Monash Biomedicine Discovery Institute – believe this breakthrough advances our understanding of
the requirements for protective immunity to malaria; a significant question that has been baffling scientists for decades. Dr
Fernandez Ruiz said identifying specific antigens that can be used in a vaccine has been an enormous challenge in malaria
research. “With more than 200 million cases of malaria each year and almost half a million deaths, many of them children under
the age of five, the need for a malaria vaccine is urgent. The discovery is a significant step forward in our efforts to produce an
effective and efficient vaccine, which completely protects against infection by malaria parasites” said Dr. Fernandez Ruiz.
Associate Professor Irina Caminschi said: “By uncloaking the parasite and engineering an army of immune cells ready to
kill parasite-infected cells, we effectively nipped the disease in the bud, this study has opened the door for further research,
such as identifying equivalent malaria antigens that are protective for humans, taking us one step closer to developing an
effective malaria vaccine”, she concluded.
(Available: https://www.sciencedaily.com. Adapted.)

Questão: The understanding of the requirements for protective immunity to malaria has been:
Opções de respostas:
Delighting scientists for decades.
Employing scientists for decades.
Encouraging scientists for decades.
Resposta correta: Bewildering scientists for decades.

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL)
Testeo, residencias sanitarias y aumento de la capacidad hospitalaria:
las medidas para el control de la pandemia COVID-19
El foco de la estrategia del Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia de COVID-19 se centraliza en tres ejes: el testeo
masivo para confirmación diagnóstica, el refuerzo de la red asistencial con la habilitación de nuevas camas críticas y el
aislamiento efectivo de los casos positivos en residencias sanitarias.
“La estrategia de residencias sanitaria se ha transformado en un pilar fundamental de control de esta enfermedad y de allí
el aumento de los cupos”, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien informó que al día de hoy existen 85 de estos
dispositivos con un total de 4.157 habitaciones.
“Todas aquellas personas COVID positivo que no puedan realizar el aislamiento en su casa, por no poder implementar las
estrictas medidas de prevención, deben ingresar a una residencia sanitaria”, complementó la subsecretaria de salud Pública,
Paula Daza.
La Autoridad Sanitaria explicó que en las residencias “las personas son aisladas, cuidadas, monitoreadas desde el punto de
vista clínico. Y con esta estrategia esperamos contener la propagación del coronavirus”.
La subsecretaria enfatizó que “esta enfermedad no nos ha dado tregua. Puede afectarnos a todos. Veremos a personas
cercanas, seres queridos que pueden ser contagiados. Por eso, es muy importante que todas aquellas personas que son COVID19 positivo hagan un aislamiento estricto”.
Con respecto al reforzamiento de la red asistencial, desde marzo a la fecha se han incrementado de 38 mil camas
hospitalarias totales a 42 mil. Además de se han habilitado nuevas camas de cuidados intensivos para pacientes críticos. Sobre
esto último, se han identificado cuatro recintos COVID-19 en la Región Metropolitana, zona que concentra el mayor número de
casos totales y de nuevos contagio en el país.
Al respecto, el ministro de Salud informó que el viernes la Posta Central superó las 100 camas críticas, luego de reconvertir
plazas y agregar ventiladores mecánicos.
En el Centro Hospitalario Huechuraba existen 144 camas disponibles con capacidad para ampliarse a 800 en caso de ser
necesario.
A ellos se suman el Hospital Metropolitano o ex Félix Bulnes en la comuna de Providencia y la incorporación de la Clínica
Cordillera en la comuna de Las Condes.
Sobre el tercer eje de acción para esta fase de la pandemia, el testeo a través de PCR, el ministro informó que ayer se
superó el número máximo de exámenes de diagnóstico en un día, alcanzando los 16.814, con lo cual se acumulan 563.320
exámenes de laboratorio. Si bien reconoció que se existían demoras en la entrega de resultados de algunos laboratorios,
particularmente en Antofagasta, O’Higgins y Valparaíso, éstos fueron solucionados.
“En el caso de Rancagua se ha autorizado en las últimas horas al Laboratorio de la Fundación de Salud El Teniente,
dependiente de Codelco, que inicie el procesamiento de exámenes para disminuir los tiempos de espera. Y en la Región de
Valparaíso, se subcontrató a laboratorios de la región Metropolitana para que sacaran este atraso de casi 3 días y en
Antofagasta, se resolvió el problema en el Centro Oncológico”, sostuvo la autoridad.
(Disponible en: https://www.minsal.cl/testeo-residencias-sanitarias-y-aumento-de-la-capacidad-hospitalaria-las-medidas-para-el-control-de-lapandemia-covid-19/Acceso en: 05/06/2020. Texto adaptado.)

Questão: Haga la lectura del fragmento y elija la alternativa que presenta la traducción correcta de las palabras SUBRAYADAS
para portugués: “Al respecto, el ministro de Salud informó que el viernes la Posta Central superó las 100 camas críticas, luego
de reconvertir plazas y agregar ventiladores mecánicos”.
Opções de respostas:
Terça e vagas.
Quinta e praças.
Quarta e praças.
Resposta correta: Sexta e espaços.

Testeo, residencias sanitarias y aumento de la capacidad hospitalaria:
las medidas para el control de la pandemia COVID-19
El foco de la estrategia del Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia de COVID-19 se centraliza en tres ejes: el testeo
masivo para confirmación diagnóstica, el refuerzo de la red asistencial con la habilitación de nuevas camas críticas y el
aislamiento efectivo de los casos positivos en residencias sanitarias.
“La estrategia de residencias sanitaria se ha transformado en un pilar fundamental de control de esta enfermedad y de allí
el aumento de los cupos”, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien informó que al día de hoy existen 85 de estos
dispositivos con un total de 4.157 habitaciones.
“Todas aquellas personas COVID positivo que no puedan realizar el aislamiento en su casa, por no poder implementar las
estrictas medidas de prevención, deben ingresar a una residencia sanitaria”, complementó la subsecretaria de salud Pública,
Paula Daza.
La Autoridad Sanitaria explicó que en las residencias “las personas son aisladas, cuidadas, monitoreadas desde el punto de
vista clínico. Y con esta estrategia esperamos contener la propagación del coronavirus”.
La subsecretaria enfatizó que “esta enfermedad no nos ha dado tregua. Puede afectarnos a todos. Veremos a personas
cercanas, seres queridos que pueden ser contagiados. Por eso, es muy importante que todas aquellas personas que son COVID19 positivo hagan un aislamiento estricto”.
Con respecto al reforzamiento de la red asistencial, desde marzo a la fecha se han incrementado de 38 mil camas
hospitalarias totales a 42 mil. Además de se han habilitado nuevas camas de cuidados intensivos para pacientes críticos. Sobre
esto último, se han identificado cuatro recintos COVID-19 en la Región Metropolitana, zona que concentra el mayor número de
casos totales y de nuevos contagio en el país.
Al respecto, el ministro de Salud informó que el viernes la Posta Central superó las 100 camas críticas, luego de reconvertir
plazas y agregar ventiladores mecánicos.
En el Centro Hospitalario Huechuraba existen 144 camas disponibles con capacidad para ampliarse a 800 en caso de ser
necesario.
A ellos se suman el Hospital Metropolitano o ex Félix Bulnes en la comuna de Providencia y la incorporación de la Clínica
Cordillera en la comuna de Las Condes.
Sobre el tercer eje de acción para esta fase de la pandemia, el testeo a través de PCR, el ministro informó que ayer se
superó el número máximo de exámenes de diagnóstico en un día, alcanzando los 16.814, con lo cual se acumulan 563.320
exámenes de laboratorio. Si bien reconoció que se existían demoras en la entrega de resultados de algunos laboratorios,
particularmente en Antofagasta, O’Higgins y Valparaíso, éstos fueron solucionados.
“En el caso de Rancagua se ha autorizado en las últimas horas al Laboratorio de la Fundación de Salud El Teniente,
dependiente de Codelco, que inicie el procesamiento de exámenes para disminuir los tiempos de espera. Y en la Región de
Valparaíso, se subcontrató a laboratorios de la región Metropolitana para que sacaran este atraso de casi 3 días y en
Antofagasta, se resolvió el problema en el Centro Oncológico”, sostuvo la autoridad.
(Disponible en: https://www.minsal.cl/testeo-residencias-sanitarias-y-aumento-de-la-capacidad-hospitalaria-las-medidas-para-el-control-de-lapandemia-covid-19/Acceso en: 05/06/2020. Texto adaptado.)

Questão: De acuerdo con el ministro de la Salud, cual es la estrategia fundamental para el control de la pandemia COVID-19?
Opções de respostas:
El refuerzo de la red asistencial.
El testeo masivo para confirmación diagnóstica.
El aislamiento efectivo de los casos positivos en el campo.
Resposta correta: El aislamiento de los casos positivos en residencias sanitarias.
Questão: Haga la lectura del fragmento: ‘(…) se resolvió el problema en el Centro Oncológico’, sostuvo la autoridad”. Sobre
la palabra subrayada es posible decir:
Opções de respostas:
Es el verbo sortear en el pretérito.
Es el verbo sortear en el imperfecto.
Es el verbo sostener en el imperfecto.
Resposta correta: Es el verbo sostener en el pretérito.

Questão: Sobre las estrategias para el control de la pandemia Covid-19, el Ministerio de Salud presenta algunas estrategias.
Elija la única alternativa incorrecta sobre eso: el testeo masivo para confirmación diagnóstica, el refuerzo de la red asistencial
con la habilitación de nuevas camas críticas y el aislamiento efectivo de los casos positivos en residencias sanitarias.
Opções de respostas:
Testeo masivo.
Confirmación diagnóstica.
Refuerzo de la red asistencial.
Resposta correta: Aislamiento estricto para todas las personas.
Questão: Mire y haga la lectura de las informaciones de la figura para contestar.

(Disponible en: argentina.gob.ar/noticias/dia-mundial-de-la-salud-0. Acceso en: 05/06/2020. Texto adaptado.)

Ahora, elija la alternativa correcta.
Opções de respostas:
Tenés es el verbo tener conjugado en la segunda persona (tú).
Consultá es el verbo consultar conjugado en la segunda persona (tú).
Tenés es una formación verbal que utiliza el recurso lingüístico llamado de tuteo.
Resposta correta: Consultá es una formación verbal que utiliza el recurso lingüístico llamado voseo.

BIOLOGIA
Questão: Gause, em seus experimentos, em 1934, cultivou populações de Paramecium caudatum e Paramecium aurelia em
tubos diferentes; notou que as populações se desenvolveram normalmente. Ao colocar as duas populações juntas, em um
mesmo tudo, a população, P. caudatum era logo eliminada por competição pela P. aurelia. Por outro lado, P. caudatum e
uma outra espécie de paramécio P. bursaria poderiam conviver no mesmo tubo de ensaio sem que houvesse competição.
Vale lembrar que P. caudatum e P. aurelia vivem livre no líquido de cultivo, enquanto P. bursaria vive nas paredes do tubo
de ensaio. Através desse estudo, pode-se afirmar que:
Opções de respostas:
P. aurelia e P. bursaria eram espécies que apresentavam o mesmo nicho ecológico.
P. caudatum e P. bursaria tinham o mesmo habitat e o mesmo nicho ecológico, mas não competiam entre si.
Os nichos ecológicos das espécies P. caudatum e P. aurelia eram diferentes, o que levou à eliminação da P. caudatum.
Resposta correta: P. caudatum e P. bursaria tinham nichos ecológicos distintos, o que evitou uma competição mais intensa e a
extinção de uma das espécies.

Questão: A figura evidencia três pseudofrutos simples; observe.

É correto afirmar que esses pseudofrutos:
Opções de respostas:
Desenvolvem-se a partir do pedúnculo floral.
Desenvolvem-se a partir de uma inflorescência.
São formados a partir de flores multivariadas pelo desenvolvimento dos ovários.
Resposta correta: Provêm do desenvolvimento do receptáculo floral.
Questão: A orelha interna é um complexo de labirinto membranoso onde se localizam células sensoriais especializadas na
captação de estímulos mecânicos. Esse labirinto, também conhecido por aparelho vestibular, é formado por alguns
componentes responsáveis pelo equilíbrio e pela audição. São considerados componentes presentes na orelha interna
responsáveis pelo equilíbrio:
Opções de respostas:
Cóclea, sáculo e utrículo.
Martelo, bigorna e estribo.
Canais semicirculares, cóclea e utrículo.
Resposta correta: Canais semicirculares, sáculo e utrículo.
Questão: Relacione adequadamente os biomas brasileiros às suas principais características.
1. Pampa.
2. Cerrado.
3. Pantanal Mato-Grossense.
4. Floresta de Cocais.
5. Manguezais.
( ) Lençol freático pouco profundo, fazendo com que o solo permaneça úmido o ano todo.
( ) O solo, na estação chuvosa, é relativamente rico em gramíneas que secam na época de estiagem.
( ) A vegetação predominante se trata de gramíneas; porém, eventualmente, são encontrados pequenos bosques de
arbustos em seu interior.
( ) Vasta planície inundável que abriga uma das mais ricas reservas de vida selvagem do mundo.
( ) O solo, durante a maré cheia, se caracteriza por ficar coberto por água salobre.
A sequência está correta em
Opções de respostas:
3, 1, 2, 5, 4.
5, 2, 1, 3, 4.
4, 1, 2, 5, 3.
Resposta correta: 4, 2, 1, 3, 5.
Questão: O sangue é filtrado pelos rins; dele são retiradas várias substâncias em excesso. A artéria renal, responsável por
levar esse sangue a ser filtrado para os rins, se ramifica em seu interior, originando um grande número de arteríolas
aferentes. É correto afirmar que cada arteríola:
Opções de respostas:
Desemboca na veia renal e leva o sangue para fora dos rins em direção ao coração.
Conecta-se ao túbulo contorcido distal, se ramifica formando um enovelado: o glomérulo renal.
Penetra na cápsula renal de um néfron, se ramifica e forma capilares que reabsorvem substâncias úteis.
Resposta correta: Penetra na cápsula renal de um néfron, se ramifica e forma um enovelado de capilares: o glomérulo renal.

Questão: “A lula e o povo são típicos exemplos de cefalópodes, moluscos com cabeça bem desenvolvida e pés modificados
que formam tentáculos. São animais marinhos, que respiram por brânquias localizadas na cavidade do manto; se
reproduzem geralmente uma vez na vida, morrendo após a reprodução; e se caracterizam por serem _____________,
apresentarem fecundação ____________ e desenvolvimento______________.” Assinale a alternativa que completa correta
e sequencialmente a afirmativa anterior.
Opções de respostas:
dioicos / externa / direto
monoicos / interna / direto
monoicos / externa / indireto
Resposta correta: dioicos / interna / direto
Questão: O mesoderma origina vários tecidos no organismo humano; um deles é o conjuntivo, um tipo de tecido rico em
substâncias intercelulares. As predominâncias de células e a composição da substância intercelular podem variar nos
diferentes tipos de tecido conjuntivo. Pode ser encontrado em várias partes do corpo e exerce diversas funções. NÃO se trata
de encargo do tecido conjuntivo:
Opções de respostas:
Defesa.
Nutrição.
Preenchimento.
Resposta correta: Revestimento.
Questão: O termo Ecossistema foi utilizado pela primeira vez, em 1935, pelo ecólogo inglês Arthur George Tansley para descrever quais fatores abióticos e quais fatores bióticos interagem, formando um sistema estável.
(Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia das populações, volume 3. Editora Moderna, 3ª edição. São Paulo, 2010.)

Referente aos fatores responsáveis pelo equilíbrio do ecossistema, qual alternativa exemplifica somente os bióticos?
Opções de respostas:
Animais, solo, plantas, gás nitrogênio e água.
Minerais, água, gás carbônico e temperatura.
Bactérias, minerais, algas, gás oxigênio e água.
Resposta correta: Animais, plantas, algas e fungos.
Questão: O esquema representa uma teia alimentar; observe.

De acordo com a imagem, assinale a afirmativa INCORRETA.
Opções de respostas:
A e B representam os seres fotossintetizantes e produtores.
F representa os decompositores que atuam com todos os níveis tróficos.
D se trata de consumidor secundário e terciário, podendo estar presente tanto no terceiro quanto no quarto nível trófico.
Resposta correta: C se refere aos consumidores primários e secundários, enquanto E se trata somente de consumidor
secundário.
Questão: “A cebola e o alho são exemplos de ____________, uma estrutura formada por uma parte basal, o prato, que
corresponde ao caule bastante reduzido, do qual partem numerosas folhas modificadas, os ______________.” Assinale a
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
Opções de respostas:
bulbos / haustórios
tubérculos / catáfilos
tubérculos / haustórios
Resposta correta: bulbos / catáfilos

QUÍMICA
Questão: O mentol é um composto orgânico obtido por síntese ou extração do óleo de Mentha piperita ou demais óleos
essenciais. Na temperatura ambiente, se encontra em estado sólido e entra em estado de fusão a poucos graus acima.
Pertence à família dos álcoois, sendo utilizado como flavorizante de balas e chicletes.

Sobre os álcoois e o mentol, analise as afirmativas a seguir.
I. 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.
II. Na hidratação de eteno em presença de H2SO4 se produz etanol.
III. A massa molecular do mentol é 156 g/mol, sendo possível identificar na estrutura radicais metil e propil.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
Opções de respostas:
I, II e III.
II, apenas.
I e III, apenas.
Resposta correta: I e II, apenas.
Questão: Os compostos orgânicos oxigenados são moléculas orgânicas que apresentam em sua constituição o heteroátomo
oxigênio, podendo estar presente na cadeia principal ou não. O conjunto de átomos que possui o oxigênio como heteroátomo
é o grupo funcional da molécula. Considere os compostos orgânicos oxigenados e suas propriedades físicas, marque V para
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O ponto de ebulição do éter etílico é menor do que o ponto de ebulição do butano.
( ) As interações intermoleculares existentes no álcool benzílico são do tipo dipolo permanente-dipolo permanente.
( ) O aumento da cadeia carbônica aumenta a intensidade das interações intermoleculares.
( ) O ácido carboxílico é um composto polar e faz fortes ligações hidrogênio entre suas moléculas, o que explica o elevado
ponto de ebulição.
A sequência está correta em
Opções de respostas:
V, F, F, V.
V, V, F, F.
F, V, F, V.
Resposta correta: F, F, V, V.
Questão: Na natureza, raramente encontramos substâncias puras. O mundo que nos cerca é constituído por sistemas formados
por mais de uma substância: as misturas. As misturas homogêneas são denominadas soluções. Nos laboratórios, nas indústrias
e em nosso dia a dia, as soluções são comuns.
(Usberco e Salvador, 2009.)

Sobre as soluções, analise as afirmativas a seguir.
I. De acordo com a Lei de Henry, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão do gás sobre
o líquido.
II. Uma solução de 5 ppb contém 5 g de soluto em 109 g de solução.
III. A concentração de glicose (C6H12O6) em um suco é 2 g/100 mL. A concentração em mol de glicose por litro de suco é 0,31
mol/L.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
Opções de respostas:
I, II e III.
II, apenas.
I e III, apenas.
Resposta correta: I e II, apenas.

Questão: A termodinâmica se desenvolveu por forças das necessidades da Revolução Industrial; é essencial para a química
porque explica, em termos de energia, os motivos pelos quais as reações ocorrem. Em termos práticos, a termoquímica tem
papel importante em todos os aspectos da vida, como, por exemplo, conteúdo calórico dos alimentos que ingerimos.
Considerando a termoquímica, é INCORRETO afirmar que:
Opções de respostas:
Nas reações de neutralização, sempre ocorre liberação de calor (ΔH neutr. < 0).
Na combustão completa do etanol, são liberados 1368 kJ. O calor liberado na queima de 6 mols é 8208 kJ.
A energia absorvida na quebra de uma ligação é numericamente igual à energia liberada na sua formação.
Resposta correta: Sempre que uma reação química tende a aumentar a entalpia e a diminuir a entropia, o processo ocorre
espontaneamente.
Questão: A Tabela Periódica é um arranjo que permite não só verificar as características dos elementos e suas repetições,
mas também fazer previsões. Permite, ainda, relacionar a distribuição eletrônica dos elementos com suas propriedades
físicas e seu comportamento químico. Em função da localização dos elementos, suas propriedades podem ser classificadas
como propriedades periódicas. Sobre as propriedades periódicas, assinale a afirmativa INCORRETA.
Opções de respostas:
A ordem crescente de raio iônico é Na+< F- < ClOs elementos do bloco ‘s’ apresentam baixa energia de ionização.
Um elemento ‘x’ com distribuição eletrônica 1s22s22p63s23p5 possui o raio atômico menor, sendo mais eletronegativo que o
fósforo.
Resposta correta: O gálio é mais reativo que o frâncio.
Questão: O termo oxidação era usado originalmente para descrever reações nas quais uma substância combina com o
oxigênio. O processo oposto – redução – era usado para indicar a remoção de oxigênio de uma substância. Atualmente, são
usados os termos “oxidação” e “redução” para indicar reações que ocorrem com a perda e o ganho de elétrons – as reações
de oxidorredução, muito comuns e importantes no mundo que nos cerca. Sobre as reações de oxidorredução, analise as
afirmativas a seguir.
I. A soma dos coeficientes da reação MnO-4+ H++ C2O2-4 → Mn2++ CO2 + H2O é 43.
II. Na reação não balanceada Fe(s) + NaClO(aq) → Fe2O3(s)+ NaCl, o ferro sofre oxidação.
III. O cobre metálico reage com o ácido nítrico diluído e produz óxido de nitrogênio II, água e um composto iônico no qual o
cobre tem número de oxidação +2. A soma dos coeficientes da reação é 20.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
Opções de respostas:
II, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
Resposta correta: I, II e III.
Questão: O que Dalton insinuava era infinitamente emocionante: não se tratava apenas dos átomos no sentido newtoniano,
mas de átomos que eram tão ricamente individuais quanto os próprios elementos – átomos cuja individualidade determinava
a individualidade dos elementos. Considerando a estrutura atômica, é INCORRETO afirmar que:
Opções de respostas:
O que caracteriza os elementos de números atômicos 25 a 28 é o preenchimento sucessivo de elétrons no mesmo nível e no
mesmo subnível.
Quando o elétron retorna a órbita menos energética, ele perde, na forma de onda eletromagnética, uma quantidade de energia
que corresponde à diferença de energia existente entre as órbitas envolvidas no movimento do elétron.
De acordo com o princípio da incerteza, não se pode afirmar que exista uma órbita definida para o elétron. O mais adequado é
considerar que existam regiões em torno do núcleo, denominadas orbitais, onde é máxima a probabilidade de se encontrar o
elétron.
Resposta correta: O íon ferroso no estado fundamental apresenta seis elétrons desemparelhados no orbital ‘d’.
Questão: O xilitol é considerado um adoçante natural que vem das fibras de frutas e vegetais; porém, o mais comum é que a
indústria alimentícia o extraia do milho. Trata-se de um composto com mesmo poder adoçante da sacarose; mas com menos 33%
de calorias. Seu nome é Pentan-1,2,3,4,5-pentaol. Quantos átomos de hidrogênio há em 2,6 x 102 mg de xilitol?
Opções de respostas:
1,03 x 1021
1,24 x 1023
8,13 x 1019
Resposta correta: 1,24 x 1022

Questão: O primeiro polímero sintético de interesse industrial foi o nitrato de celulose, obtido em 1869. A partir dele, com o
conhecimento das reações envolvidas nos processos e com o desenvolvimento tecnológico, foi possível sintetizar uma grande
quantidade de novos polímeros. Considere os polímeros, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O teflon [-CF2- CF2-]n não apresenta interações tipo Van der Waals entre suas moléculas por não apresentar hidrogênio
em sua molécula.
( ) Poliéster são polímeros de condensação formados a partir da reação entre ácidos carboxílicos e álcoois com a eliminação
de água.
( ) O etilenoglicol (C2H6O2) apresenta uma temperatura de ebulição menor que o etanol.
( ) Náilon e PVC são polímeros de adição industrializados.
A sequência está correta em
Opções de respostas:
F, F, V, V.
V, F, F, V.
V, V, F, F.
Resposta correta: F, V, F, F.
Questão: Interpretamos alterações macroscópicas como sinais de interações microscópicas entre substâncias. Podemos
prever estas interações se conhecemos as propriedades das substâncias que entram em contato, e prover meios tanto para
aumentar sua ação quanto para evitá-la. As reações químicas ocorrem não só ao nosso redor, mas também no nosso
organismo. Considerando as reações químicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O ouro é um dos metais menos reativos que existe e ele não reage com ácidos isolados.
( ) O magnésio reage com água; porém, só ocorre reação com aquecimento.
( ) Na reação entre uma solução aquosa de hidróxido de sódio e uma solução aquosa de sulfato de alumínio forma-se um
precipitado de sulfato de sódio.
( ) O sulfato ferroso reage com prata formando sulfato de prata e ferro metálico.
A sequência está correta em
Opções de respostas:
F, F, V, V.
V, F, F, V.
F, V, F, F.
Resposta correta: V, V, F, F.

FÍSICA
Questão: Em uma transformação isocórica a pressão final é quatro vezes maior que a pressão inicial. Sendo assim, é possível
afirmar que a energia interna final será:
Opções de respostas:
2nRTO
3nRTO
4nRTO
Resposta correta: 6nRTO
Questão: Considerando o esquema representado, sabe-se que a aceleração do sistema é constante.

É possível afirmar que o coeficiente de atrito cinético da superfície que o corpo está apoiado vale:
Opções de respostas:
(m + mB ).a
1+ A
mA .g
(mA + mB ).a
−1
mA .g

(mA + mB ).a
+1
mA .g

Resposta correta: 1−

(mA + mB ).a
mA .g

Questão: Considere as esferas carregadas e isoladas:

E, ainda, com as seguintes cargas:

Sabe-se que foram realizados os seguintes experimentos:
• as esferas A e B são colocadas em contato e depois afastadas.

• a esfera B, após o experimento anterior, é colocada em contato com a esfera C e, depois, é afastada.

• as esferas A e C, após os experimentos anteriores, são colocadas em contato e, depois, são afastadas.

• a esfera C, após o experimento anterior, é colocada em contato com a esfera D e, depois, é afastada.

Considere que, após serem afastadas, as esfera D e C apresentavam carga igual a
D era, anteriormente:
Opções de respostas:
5x
6x
5x
8
5x
Resposta correta: −
8

5x
. É possível afirmar que a carga da esfera
8

Questão:

O céu não existe, é um conto de fadas.

(Stephen Hawking.)

Suponha um planeta hipotético A, que tem dois outros corpos celestes, também hipotéticos, orbitando ao seu redor. Considere,
ainda, que a distância entre o planeta A e o corpo celeste B é o triplo da distância entre o corpo celeste C.
Sendo FAB = FAC, é correto afirmar que a relação mB = mC será:
Opções de respostas:
3
4
1
3
Resposta correta: 9
Questão: Do século XIV ao XVI, os russos usavam blocos de gelo para escorregar nas montanhas nevadas. Com o tempo, a
diversão foi aprimorada com rampas de madeira e trenós, que deslizavam mais rápido – Catarina II, imperatriz russa que
governou até 1796, era grande adepta do brinquedo. Em 1817, franceses inauguraram, em Paris, uma atração inspirada na
engenhoca, que foi nomeada “montanha-russa”: a Les Montagne Russe à Belleville conseguia atingir altas velocidades com um
carrinho que seguia seu curso em um trilho predeterminado.
(Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2020/02/montan/. Acesso em: 05/06/2020.)

Do ponto mais alto de uma montanha-russa, parte do repouso um corpo de massa m. Após alguns instantes esse corpo se
encontra em uma posição Y, que equivale a um quarto da altura inicial. Considerando a montanha russa como um sistema
conservativo, a velocidade do corpo na posição Y é:
Opções de respostas:
6gH
2 6gH

6gH
3

Resposta correta:

6gH
2

MATEMÁTICA
Questão: Com relação ao conjunto dos números inteiros, podemos afirmar que, EXCETO:
Opções de respostas:
O conjunto dos números pares é um subconjunto do conjunto dos números inteiros.
O conjunto dos números ímpares é um subconjunto do conjunto dos números inteiros.
O conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros.
Resposta correta: O conjunto dos números reais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros.
Uma determinada cidade do interior de Minas Gerais possui uma população de 10.000 habitantes. Na campanha de vacinação,
a Secretaria de Saúde desse município conseguiu vacinar 80%, ou seja, 8.000 habitantes contra pneumonia e 60%, isto é, 6.000
habitantes contra gripe.
Questão: Qual foi o número de habitantes vacinados contra as duas doenças?
Opções de respostas:
6.000
8.000
10.000
Resposta correta: 4.000

Uma determinada cidade do interior de Minas Gerais possui uma população de 10.000 habitantes. Na campanha de vacinação,
a Secretaria de Saúde desse município conseguiu vacinar 80%, ou seja, 8.000 habitantes contra pneumonia e 60%, isto é, 6.000
habitantes contra gripe.
Questão: Quantos habitantes foram vacinados somente contra a gripe?
Opções de respostas:
4.000
6.000
8.000
Resposta correta: 2.000
Considere que, em uma certa confecção, a produção de vestidos sai a um preço fixo de R$ 45,00 com a manutenção das
máquinas, mais um valor de R$ 54,00 por peça.
Questão: Qual função indica a produção desses vestidos pela confecção?
Opções de respostas:
F(x) = 45x − 54
F(x) = 54x − 45
F(x) = 45x + 54
Resposta correta: F(x) = 54x + 45
Considere que, em uma certa confecção, a produção de vestidos sai a um preço fixo de R$ 45,00 com a manutenção das
máquinas, mais um valor de R$ 54,00 por peça.
Questão: Quanto a confecção gastará para produzir 2.540 vestidos conforme as informações?
Opções de respostas:
R$ 13.505,00
R$ 17.505,00
R$ 37.505,00
Resposta correta: R$ 137.505,00

ATUALIDADES
Questão: A COVID-19 é uma doença causada por um vírus da família do coronavírus, o SARS-Cov-2. Esse vírus, assim como outros
dessa mesma família, é capaz de provocar infecções que afetam o sistema respiratório. Desse modo, ela pode facilmente ser
confundida com uma gripe ou resfriado. Os primeiros casos da doença ficaram conhecidos no final de 2019, quando a Organização
Mundial da Saúde (OMS) foi comunicada a respeito de vários casos de pneumonia, sem causa definida, ocorrendo na cidade de
Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. No dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades identificaram o agente
causador da doença. Rapidamente a COVID-19 espalhou-se por vários locais do planeta, levando a Organização Mundial (OMS)
de Saúde a classificar a doença como uma pandemia. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.
I. Surto: acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região específica.
Em algumas cidades, a dengue, por exemplo, é tratada como um surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões
específicas (como um bairro).
II. Epidemia: irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia a nível municipal é aquela que
ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença; a nível estadual ocorre quando diversas cidades registram casos;
e, a nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país.
III. Pandemia: em uma escala de gravidade é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou
seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A (ou gripe suína) passou de uma epidemia para uma pandemia
quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) começou a registrar casos nos seis continentes do mundo.
IV. Endemia: não está relacionada a uma questão quantitativa. É quando uma doença se manifesta com frequência e, ainda,
somente em determinada região, sendo considerada de causa local. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma
doença endêmica da região norte do Brasil.
Estão corretas as afirmativas
Opções de respostas:
II e III, apenas.
III e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
Resposta correta: I, II, III e IV.

Questão: Quando conservadas, as florestas agem como uma solução para combater o avanço da crise climática e da biodiversidade. Mas, quando são desmatadas, surtem o efeito contrário: elas contribuem com o problema, emitindo gases do efeito
estufa que antes estavam retidos, comprometendo o habitat de espécies da biodiversidade. Por isso é fundamental manter a
integridade e a resiliência de florestas como a Amazônia, como a ciência vem defendendo há anos.
(Greenpeace Brasil, 2020.)

Entre as funções das florestas destacam-se, EXCETO:
Opções de respostas:
Além de estocar carbono, as florestas regulam o clima. No caso da Amazônia, ela leva a umidade gerada na floresta para outras
regiões; água que serve para irrigar plantações e encher reservatórios de água.
As florestas são a casa de grande parte da biodiversidade do planeta, muitas vezes ainda desconhecida para a ciência. O avanço
do desmatamento coloca em risco milhares de espécies que sequer conhecemos.
A floresta é rica em medicamentos naturais. Com a manutenção da floresta em pé e o investimento em pesquisas podemos
encontrar princípios ativos para medicamentos e cura para doenças, a partir do conhecimento da sua biodiversidade.
Resposta correta: Manter as florestas conservadas possibilita a proliferação de doenças: estudos mostram que a floresta derrubada aumenta a incidência de malária e de doenças zoonóticas – transmitidas de animais para humanos.
Questão: O Coeficiente de Gini – ou Índice de Gini – é um importante dado econômico, social e demográfico referente à
distribuição da renda gerada em um país para a sua população. É uma das ferramentas mais úteis para a análise do grau de
avanço da desigualdade social em um determinado local durante um período de tempo específico. O nome em questão é
atribuído ao criador desse instrumento, o estatístico italiano Corrado Gini. Sobre o Índice de Gini, assinale a afirmativa
INCORRETA.
Opções de respostas:
Em termos numéricos, é calculado de 0 a 1. O zero (0) representa um país totalmente igual e o 1 um país totalmente desigual.
Assim, quanto menor for o número do coeficiente, melhor a distribuição de renda.
É um indicador importante, servindo para que se tenha, ao menos, certa noção a respeito do quanto a distribuição de renda
em um determinado local ou região é justa ou não, reverberando em ações públicas de melhoria das condições de vida.
A análise deve ser cautelosa, considerando o contexto no qual o dado está inserido. Um país com bom coeficiente, mas que
não oferece oportunidades à população mais pobre, não significa, necessariamente, que apresente justiça social e econômica.
Resposta correta: Mede a desigualdade de renda em termos estáticos, se relaciona à desigualdade em termos de oportunidade,
reproduz exatamente a distribuição de renda, impede distorções em generalizações ou em comparações entre países de renda
geral diferentes.
Questão: A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento marco na história dos direitos humanos.
Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a Declaração foi
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217 A
(III) da Assembleia Geral como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira
vez, a proteção universal dos direitos humanos. Desde sua adoção, em 1948, a DUDH foi traduzida em mais de 500 idiomas
– o documento mais traduzido do mundo – e inspirou as constituições de muitos Estados e democracias recentes. Analise as
afirmativas a seguir.
I. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
II. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.
III. Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação razoável da duração do trabalho e as
férias periódicas pagas.
IV. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Fazem parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos as afirmativas
Opções de respostas:
II e III, apenas.
III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
Resposta correta: I, II, III e IV.

Questão: As Fontes de Energia Alternativas, também conhecidas como renováveis, são as fontes de geração elétrica sustentável e de baixo impacto ambiental, como a energia solar que, em razão de seus preços baixos e das mudanças climáticas,
hoje cresce mais que as tradicionais fontes poluentes, como o carvão e o petróleo. Sobre fontes de energia, assinale a
afirmativa INCORRETA.
Opções de respostas:
Energia hídrica: fonte mais utilizada ainda no Brasil, através das grandes usinas hidrelétricas espalhadas pelo país.
Energia geotérmica: geração de energia por meio do calor interno da terra, através de usinas instaladas próximas a regiões
onde esse calor se encontra mais próximo à superfície.
Energia eólica: geração elétrica através dos ventos, na qual hélices são fixadas no topo de altas torres e giram com os ventos,
gerando, em turbinas, energia através da força motriz.
Resposta correta: Biomassa: geração através da queima de materiais orgânicos, como o bagaço da cana-de-açúcar; não é considerada limpa devido à quantidade de CO2 que produz.

