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PROVA DE REDAÇÃO 
 
Texto I 
 

40 anos do Programa Nacional de Imunizações: uma conquista da Saúde Pública brasileira 
 

Ao longo de quatro décadas, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) consolidou-se como o coordenador de uma 
relevante intervenção de Saúde Pública de caráter universal, a vacinação, contribuindo sobremaneira para a redução da 
morbidade e mortalidade por doenças transmissíveis no Brasil. 

A criação do PNI possibilitou o fortalecimento do papel do Ministério da Saúde na organização e coordenação das ações 
de vacinação que já eram realizadas há várias décadas e haviam sido responsáveis pela erradicação da varíola, cujo último caso 
registrado no Brasil data de abril de 1971. O Programa é, ao mesmo tempo, herdeiro de experiências exitosas da Saúde Pública 
brasileira e protagonista de um novo momento, no qual a complexidade do quadro epidemiológico e o desenvolvimento de 
novas vacinas passaram a exigir uma mais adequada e inédita maneira de organização das ações de vacinação. 

Essa mudança foi fundamental para assegurar a uniformidade do calendário vacinal, a introdução sustentável de novas 
vacinas, a padronização técnica, e a adoção de estratégias inovadoras como a combinação de vacinação de rotina com 
campanhas de vacinação, que tiveram um papel essencial na eliminação da poliomielite e do sarampo, alcançadas no período 
de existência do PNI. 

A contribuição do PNI fez-se ainda mais relevante a partir da construção do Sistema Único de Saúde (SUS) no final dos anos 
1980, dando início a um movimento de descentralização que colocou o município como o executor primário e direto das ações 
de saúde, entre elas as de vacinação. Nesse cenário, o PNI tem garantido a oferta de vacinas seguras e eficazes para todos os 
grupos populacionais que são alvo de ações de imunização, como crianças, adolescentes, adultos, idosos e indígenas. 

(Disponível em: Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da 
Saúde. Com adaptações.) 

 
Texto II 
 

Por que as pessoas estão tomando menos vacina? 
 

As baixas taxas de vacinação contribuem para que doenças sob controle voltem  
a circular no Brasil. Entenda as causas por trás disso e o que fazer. 

 

São muitas as hipóteses que ajudam a entender esse preocupante declínio. A primeira delas soa até irônica: as vacinas são 
vítimas de seu próprio sucesso.  

“Muitos pais nunca ouviram falar de pólio, rubéola e difteria. Por essa razão, não levam os filhos para se proteger”, nota 
o pediatra Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim). 

Além disso, nosso calendário é tão completo — ao todo, são 19 imunizantes, que previnem 28 doenças — que, só no 
primeiro ano de vida da criança, os pais são obrigados a ir ao posto nove vezes. E tem quem reclame disso. “Alguns se esquecem 
ou deixam para depois”, relata Cunha.  

Até mudanças no mercado de trabalho têm um dedo nessa história. “Cada vez mais mulheres passaram a trabalhar fora. 
Como os postos de saúde só funcionam de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, nem elas nem os pais têm tempo de imunizar os 
filhos”, aponta Cristina Albuquerque, chefe de Saúde e Desenvolvimento Infantil do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) no Brasil.  

A crise econômica também bagunçou as coisas. “Muitas famílias não têm condições de levar os pequenos até o posto”, 
conta Cristina.  

Uma pesquisa da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas (SP), lançou luz sobre as crenças e percepções de parte 
da população em relação à vacinação infantil. De 352 pessoas entrevistadas, 23% relataram hesitação e 7% recusam em 
imunizar os filhos. Entre as que demonstraram hesitação, 41% alegaram falta de confiança nas vacinas, 25% duvidaram de sua 
segurança ou eficácia e 24% admitiram preocupação com eventos adversos, como dor, vermelhidão e inchaço. 

Ou seja, uma fração dos cidadãos, sob influência de argumentos errôneos ou fake news, está a um passo de negligenciar 
as vacinas para seus entes mais queridos. É problema para família… e pra sociedade toda. “Quando uma pessoa é imunizada, 
protege, de forma indireta, as que não foram. É como se formasse um escudo de proteção em torno das que, por motivo de 
doença ou uso de medicamentos, não podem se vacinar”, esclarece a pediatra Eliane Matos, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio 
de Janeiro.  

“Os recentes surtos revelam que certas doenças podem voltar a qualquer momento. Basta aparecerem pessoas infectadas 
em uma região com baixa cobertura vacinal”, alerta a microbiologista Daniela Rosa, da Sociedade Brasileira de Imunologia. 

A gripe, que reaparece anualmente no período de outono e inverno, é outra encrenca que se aproveita dessa corrente de 
“vacina pra quê?”.  

(Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/por-que-as-pessoas-estao-tomando-menos-vacina/. Com adaptações.) 
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Texto III 
 

OMS aguarda ‘com impaciência’ para analisar vacina russa contra Covid-19 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta quarta-feira que aguarda “com impaciência” para analisar o 
resultado dos testes clínicos da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Rússia, anunciada ontem pelo presidente Vladimir 
Putin. 

O início da fase final dos testes, dos quais participarão mais de 2 mil pessoas, estava previsto para hoje, segundo o 
presidente russo. 

“A OMS está em contato com cientistas e autoridades russas e aguarda com impaciência para analisar os detalhes dos 
testes clínicos”, indicou a organização internacional. “Acelerar a pesquisa da vacina deveria ocorrer seguindo os procedimentos 
estabelecidos em cada etapa, para garantir que todas as vacinas que serão produzidas sejam eficazes e seguras”, assinalou a 
OMS, que pediu, ainda, “um acesso rápido, justo e equitativo no mundo inteiro”. 

A Rússia não publicou estudos detalhados dos resultados dos testes clínicos mostrando a eficácia de sua vacina. A OMS 
reagiu ontem com cautela ao anúncio de Putin e lembrou que a homologação de uma vacina exige um “procedimento rigoroso”. 

 (Disponível em: https://istoe.com.br/oms-aguarda-com-impaciencia-para-analisar-vacina-russa-contra-covid-19/. Acesso em: 13/08/2020.) 
 
 
A partir dos textos motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: 
 

“A importância das vacinas para a sociedade”.  
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
 
Texto para responder às questões de 01 a 06. 
 

Telemedicina vai mudar a maneira de pensar a saúde no 
Brasil 

 

A sociedade informacional na qual estamos inseridos é 
cada vez mais ligada às tecnologias. As profissões utilizam 
novas tecnologias para conseguir maior eficiência e celeri-
dade. [...] 

Na medicina, obviamente, não seria diferente. São cada 
vez mais usuais consultas online pelo sistema de telemedi-
cina, o que fez o Conselho Federal de Medicina regulamen-
tar a prática por meio da Resolução nº 1.643 de 2002. 

O Congresso Nacional, no mesmo sentido, sancionou a 
Lei nº 13.989/20, que dispõe sobre o uso da telemedicina 
durante a crise causada pela pandemia da Covid-19. Perceba 
que tal lei tem eficácia somente enquanto perdurar a situa-
ção de crise em questão, mas será um excelente laboratório 
para a ampliação de ferramentas tecnológicas para consul-
tas e tratamentos. [...] 

Percebe-se que a telemedicina pode representar um 
avanço, visto que ela pode ter inúmeros benefícios, como 
reduzir a distância, mesmo que de forma telepresencial, 
entre especialistas de grandes centros e regiões distantes. 
Em um território continental e diversificado como é o brasi-
leiro, a falta do acesso a centros médicos especializados 
pode afastar os pacientes de novas técnicas e tratamentos. 
Ademais, em algumas áreas, existe dificuldade de preenchi-
mento de vagas de profissionais de saúde e a telemedicina 
pode ser uma alternativa imediata viável. [...] 

A questão que surge é se seria possível ou não o uso da 
telemedicina após a situação de pandemia, uma vez que a 
lei tem caráter temporário. [...] 

A telemedicina será testada em caráter ampliado em 
época de pandemia. Os resultados alcançados mudarão a 
forma de regulamentação da matéria. Ainda que a Lei nº 
13.989/20 tenha vigência temporária e tenha sido vetado o 
dispositivo que delegava ao Conselho Federal de Medicina a 
autorização pós-pandemia, a experiência de utilização 
ampla e disseminada não será esquecida. Ela pode represen-
tar uma alternativa de baixo custo para atendimento em 
locais remotos e distantes de grandes centros. Certamente, 
representará uma mudança na maneira de pensar a saúde 
pública e privada, não havendo óbice para que o Conselho 
Federal de Medicina regulamente a matéria. 
(Disponível em: Por Wévertton Gabriel Gomes Flumignan e Silvano José 

Gomes Flumignan. Revista Consultor Jurídico, 5 de maio de 2020.) 
  
Questão 01 
No título do texto, a locução destacada em “Telemedicina 
vai mudar a maneira de pensar a saúde no Brasil” pode ser 
substituída, mantendo-se a correção gramatical e semân-
tica, por: 
(A) mudará 
(B) mudaria 
(C) pode mudar 
(D) certamente iria mudar 
(E) possivelmente mudaria 

Questão 02 
Considerando o trecho “Na medicina, obviamente, não 
seria diferente.” (2º§), o termo destacado pode ser 
substituído, sem alteração de sentido, por, EXCETO: 
(A) Claramente. 
(B) Notoriamente. 
(C) Abruptamente. 
(D) Evidentemente. 
(E) Indiscutivelmente. 
 
Questão 03 
De acordo com a estrutura textual apresentada, pode-se 
afirmar que: 
(A) Há características marcantes que revelam o caráter 

subjetivo e opinativo do texto. 
(B) Por se tratar de um texto predominantemente informa-

tivo, pode-se observar sua objetividade e impessoali-
dade.  

(C) A utilização de uma linguagem técnica demonstra o 
objetivo em divulgar um parecer técnico para um público 
diversificado. 

(D) A utilização da ordem direta e de uma linguagem obje-
tiva são recursos linguísticos utilizados para apresentar 
o ponto de vista defendido em todo o texto.  

(E) Sua principal finalidade é propagar e estimular o 
distanciamento e consequente rompimento com a 
prática até então adotada para o atendimento na área 
da Medicina.  

 
Questão 04 
Considere o trecho destacado a seguir: “A sociedade 
informacional na qual estamos inseridos é cada vez mais 
ligada às tecnologias.” (1º§) e assinale a afirmativa correta 
em relação à sua estrutura. 
(A) O uso da crase, indicando a presença de preposição 

exigida pelo termo regente, é opcional nesse caso.  
(B) A substituição de “A sociedade” por “À sociedade” contri-

buiria para que o nível de linguagem do texto possa ser 
considerado culto ou padrão.  

(C) A expressão “na qual” poderia ser substituída por “a 
qual” sem que houvesse qualquer prejuízo quanto ao 
uso da norma padrão da língua.  

(D) Pode-se observar o emprego de mecanismo de coesão 
com o objetivo de que não haja repetição indevida de 
vocábulo, demonstrando a adequação do nível de 
linguagem do texto. 

(E) Caso o vocábulo “tecnologias” fosse substituído pela 
expressão “uso das tecnologias”, a preposição que o 
antecede seria eliminada não comprometendo a coesão 
do trecho em análise.  
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Questão 05 
De acordo com as informações apresentadas, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
(A) A Medicina acompanha, coerentemente, a lógica da 

sociedade informacional.  
(B) No texto, são apontadas lacunas anteriores à Covid-19 

que poderiam ser preenchidas com o emprego da 
telemedicina.    

(C) A característica relacionada à informação como fator 
relevante para a sociedade é uma verdade que cada vez 
mais vincula-se às tecnologias. 

(D) A partir de regulação por meio dos órgãos competentes, 
uma nova ferramenta na área da saúde entrou em vigor 
com o objetivo de atender uma nova demanda.  

(E) O desenvolvimento de novas tecnologias pode ser visto 
a partir da pandemia da Covid-19, quando a eficácia 
tecnológica nas mais variadas profissões teve seu ponto 
de partida. 

 
Questão 06 
Assinale a afirmativa verdadeira de acordo com o texto. 
(A) A saúde pública e a privada dependem única e exclusiva-

mente do trabalho da telemedicina, não há que se falar 
em retrocesso. 

(B) A telemedicina é um avanço reconhecido mundialmen-
te, mas no Brasil ainda há obstáculos para sua efetiva 
implementação. 

(C) O uso da telemedicina, após a situação de pandemia, 
depende de fatores diversos tais como necessidade e 
resultados relacionados a tal prática.  

(D) A utilização de ferramentas tecnológicas relacionadas à 
telemedicina é uma possibilidade real que passou a ser 
discutida em virtude da pandemia da Covid-19. 

(E) Ainda que a sociedade seja predominantemente informa-
cional, quando se fala em aspectos relacionados à saúde, o 
que se pode identificar é um comportamento contrário à 
aceitação da implementação de novas práticas.  

 
Questão 07 
O trecho a seguir tem como autoria Socorro Acioli, 
escritora contemporânea; leia-o.  
 

Ele não tinha mais sapatos e seus pés, àquela altura, já 
eram outra coisa: um par de bichos disformes. Dois animais 
dentados e imundos. Duas bestas, presas aos tornozelos, 
incansáveis, avante, um depois do outro, avante, condu-
zindo Samuel por dezesseis longos e dolorosos dias sob o sol. 

 Nos primeiros dias o sangue e a água que minavam das 
bolhas arrebentadas nos seus pés chiavam em contato com 
o asfalto em brasa, inclemente. De tão secos, fizeram 
silêncio. Surgiu uma pele nova, quase um couro de cobra, 
esturricado, admirável engenho da natureza para os que não 
podem contar com nenhum lapso de piedade do inimigo. 
[...] 

Samuel era um corpo magro e faminto, quase uma 
sombra, que não parava de andar. Quase dez horas de 
caminhada por dia. Pouca água, comida rara, sono em cotas 
breves. Tudo ficou pelo caminho: juventude, alegria, 
pedaços de pele, mililitros de suor, quilos do corpo, e os 

parcos e velhos fios de esperança de que houvesse alguma 
coisa invisível que ajudasse os homens sobre a Terra. [...] 

(ACIOLI, Socorro. A cabeça do santo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2014. Fragmento.) 

 

Assinale a alternativa correta tendo como referência o 
fragmento anterior.  
(A) O fragmento anterior demonstra um afastamento de 

questões regionais na literatura contemporânea brasi-
leira. 

(B) Obras de autores pré-modernistas e modernistas como 
Euclides da Cunha e Graciliano Ramos aproximam-se da 
realidade apresentada no fragmento destacado. 

(C) Pode-se perceber, no fragmento de Socorro Acioli, a 
continuidade do ideal da literatura originado no Roman-
tismo quando foi inaugurada a tradição de retratar as 
cenas do interior.  

(D) Por se tratar de um texto contemporâneo, pode-se 
classificar o fragmento destacado como um texto 
documental que retrata a seca e a miséria vividas no final 
do século XIX. 

(E) A partir do fragmento destacado, pode-se afirmar que a 
literatura contemporânea demonstra interesse por 
questões inéditas na literatura brasileira e, por isso 
mesmo, atuais.  

 
Questão 08 
“Após a Semana de Arte Moderna, alguns escritores de 
diferentes regiões do país começaram a produzir obras em 
prosa que retratavam criticamente a realidade social e 
política do Brasil.” A afirmativa anterior diz respeito a um 
período na literatura brasileira que aponta para: 
(A) A terceira fase do Modernismo cujo foco principal de sua 

produção era a dramaturgia. 
(B) A primeira fase do Modernismo no Brasil em que a 

ênfase era a defesa de uma nova cultura nacional.  
(C) O surgimento do romance neorrealista, assim 

denominado por cultivar e manter o ideal realista e 
naturalista do século XIX.  

(D) O surgimento de um grupo denominado “A Segunda 
geração do Modernismo” conhecida pela produção do 
“Romance de 30”. 

(E) A geração Ultrarromântica do Modernismo brasileiro, 
expondo a idealização de uma sociedade perfeita e sem 
desigualdades.  
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Questão 09 
Num monumento à aspirina 

 

Claramente: o mais prático dos sóis,  
o sol de um comprimido de aspirina: 
de emprego fácil, portátil e barato,  
compacto de sol na lápide sucinta.  
Principalmente porque, sol artificial,  
que nada limita a funcionar de dia,  
que a noite não expulsa, cada noite,  
sol imune às leis de meteorologia,  
a toda hora em que se necessita dele  
levanta e vem (sempre num claro dia):  
acende, para secar a aniagem da alma, 
quará-la, em linhos de um meio-dia.  

Convergem: a aparência e os efeitos 
da lente do comprimido de aspirina:  
o acabamento esmerado desse cristal,  
polido a esmeril e repolido a lima,  
prefigura o clima onde ele faz viver  
e o cartesiano de tudo nesse clima.  
De outro lado, porque lente interna,  
de uso interno, por detrás da retina,  
não serve exclusivamente para o olho 
a lente, ou o comprimido de aspirina:  
ela reenfoca, para o corpo inteiro,  
o borroso de ao redor, e o reafina. 

 (João Cabral de Melo Neto. In: A educação pela pedra e depois. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.) 
 
No poema anterior, pode-se destacar: 
(A) O engajamento político da poesia de João Cabral. 
(B) O ideal modernista de valorização das coisas simples e cotidianas.  
(C) A ironia à sociedade consumista e materialista da geração modernista.  
(D) A participação social do poeta como uma de suas características literárias mais importantes. 
(E) A expressão das emoções do eu lírico enfatizando suas experiências psíquicas como reflexões e concepções de mundo. 
 
Questão 10 
Leia estas estrofes do poema “Sonhando” de Álvares de 
Azevedo: 
 

Na praia deserta que a lua branqueia, 
Que mimo! que rosa! que filha de Deus! 
Tão pálida... ao vê-la meu ser devaneia, 
Sufoco nos lábios os hálitos meus! 
Não corras na areia, 
Não corras assim! 
Donzela, onde vais? 
Tem pena de mim! 
 

A praia é tão longa! e a onda bravia 
As roupas de gaza te molha de escuma... 
De noite, aos serenos, a areia é tão fria... 
Tão úmido o vento que os ares perfuma! 
És tão doentia... 
Não corras assim... 
Donzela, onde vais? 
Tem pena de mim! 
  

A brisa teus negros cabelos soltou, 
O orvalho da face te esfria o suor, 
Teus seios palpitam — a brisa os roçou, 
Beijou-os, suspira, desmaia de amor! 
Teu pé tropeçou... 
Não corras assim... 
Donzela, onde vais? 
Tem pena de mim! 

(Disponível em: AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. In: BUENO, 
Alexei [Org.]. Obra completa de Álvares de Azevedo, Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2000. [Fragmento].) 
 
“O fragmento anterior está inserido em um movimento 
literário no qual há uma postura exagerada, associada ao 
arrebatamento sentimental, característica dos autores da 
___________________; tal postura fez com que ficassem 

conhecidos como ____________________.” De acordo com 
o fragmento apresentado, assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente afirmativa anterior. 
(A) arcádia / sentimentais exagerados 
(B) primeira geração romântica / românticos 
(C) escola parnasiana / escultores das palavras 
(D) estética simbolista / “românticos fanáticos” 
(E) segunda geração romântica / ultrarromânticos 
 
Questão 11 
Considerando as características a seguir, indique V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas relacionando-as 
à Literatura Contemporânea Brasileira. 
(     ) Destaque para o conto.  
(     ) Apropriação de diversos gêneros.  
(     ) Marcada pela diversidade temática. 
(     ) Seleção rigorosa de suportes para veiculação de novos 

escritores.  
(     ) Influência temática, em algumas obras, da estética do 

Realismo/Naturalismo.  
A sequência está correta em 
(A) V, V, V, F, V. 
(B) V, V, V, F, F. 
(C) F, F, V, F, V. 
(D) F, V, V, F, V. 
(E) V, F, F, V, F. 
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Questão 12 
VIOLÕES QUE CHORAM (Cruz e Souza) 
 

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

Noites de além, remotas, que eu recordo, 
noites de solidão, noites remotas 
que nos azuis das Fantasias bordo, 
vou constelando de visões ignotas. 
 

Sutis palpitações à luz da lua 
anseio dos momentos mais saudosos, 
quando lá choram na deserta rua 
as cordas vivas dos violões chorosos. 
 

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

Harmonias que pungem, que laceram, 
dedos nervosos e ágeis que percorrem 
cordas e um mundo de dolências geram, 
gemidos, prantos, que no espaço morrem... 
 

E sons soturnos, suspiradas mágoas, 
mágoas amargas e melancolias, 
no sussurro monótono das águas, 
noturnamente, entre ramagens frias. 
 

Vozes veladas, veludosas vozes, 
volúpias dos violões, vozes veladas, 
vagam nos velhos vórtices velozes 
dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. 

(CRUZ e SOUSA. Poesias Completas de Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1995, p.50-53. Fragmento.) 

 

Quanto às características simbolistas presentes no texto 
em análise, pode-se afirmar que: 
(A) Cruz e Sousa apresenta em sua obra mitos antigos da 

poética clássica assim como o rebuscamento da lingua-
gem parnasiana.  

(B) O texto ilustra um período tomado por um pessimismo 
que se reflete no abandono das correntes filosóficas e no 
refúgio na realidade, no consciente e no materialismo. 

(C) O poema apresentado demonstra uma transição entre o 
parnasianismo e o simbolismo, destacada pela aplicação 
de características como lirismo sentimental e economia 
verbal.  

(D) Dentre as características simbolistas, a musicalidade 
destaca-se no poema apresentado em que diferentes 
recursos sonoros foram empregados tais como alitera-
ção, assonância, métrica e rima. 

(E) A musicalidade não é apenas o tema do poema, mas 
também uma característica marcante que demonstra a 
continuidade do ideal parnasiano cuja principal preo-
cupação é a defesa da “arte pela arte”, eliminando 
qualquer excesso sentimentalista.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 13 
Os deslocamentos territoriais por terra e por mar 
acompanham a espécie humana desde os tempos remotos. 
Na atualidade, as motivações para viajar se relacionam à 
fruição de patrimônios culturais e ambientais, ao gosto 
pelos conhecimentos da diversidade cultural dos povos, ao 
lazer, à ocupação do tempo livre das viagens de negócios e 
participação em eventos. As viagens turísticas vêm se 
firmando como estilo de vida de um número cada vez 
maior de pessoas. O turismo hoje envolve grande comple-
xidade: de um lado está o turista, suas motivações e 
práticas sociais. De outro, tem-se o uso e o consumo dos 
lugares turistificados, ou em via de turistificação, que exige 
a criação de infraestruturas diversas, como saneamento, 
segurança, equipamentos de hospedagem, lazer, alimenta-
ção, meios de comunicação e transportes, artesanato, 
recursos humanos, comércio que movimenta o setor de 
serviços e envolve, direta e indiretamente, diferentes tipos 
de empresas que lhe dá sustentação. O resultado é a 
construção de processos e formas espaciais características 
de um espaço turístico. A atividade turística pode ser 
enquadrada em qual(is) setor(es) da economia? 
(A) Primário. 
(B) Terciário. 
(C) Secundário.   
(D) Quaternário. 
(E) Primário e Secundário  
 
Questão 14 
Empresas transnacionais são as que possuem matriz em 
seu país de origem e atuam em outros países através da 
instalação de filiais. Observe as empresas transnacionais a 
seguir: 
 

Vale do Rio Doce – Weg – Nestlé – Alpargatas – Gerdau 
 

Qual das empresas transnacionais relacionadas NÃO é uma 
empresa com matriz no Brasil? 
(A) Weg. 
(B) Nestlé. 
(C) Gerdau.   
(D) Alpargatas. 
(E) Vale do Rio Doce. 
 
Questão 15 
Centros regionais geralmente têm como cidades-sede as 
cidades médias, que são polarizadas pelas capitais 
regionais. Os centros regionais, por sua vez, polarizam uma 
grande quantidade de pequenas cidades. Das cidades 
relacionadas NÃO pode ser considerada um centro 
regional: 
(A) Búzios. 
(B) Aracaju.  
(C) Salvador.  
(D) Ribeirão Preto. 
(E) Campo Grande. 
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Questão 16 
A segregação urbana, também chamada de segregação 
socioespacial, se refere à periferização ou marginalização 
de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores 
econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço 
das cidades. Sobre a segregação urbana, analise as afirma-
tivas a seguir. 
I. É a representação ou reprodução espacial e geográfica 

da segregação social, estando quase sempre relacionada 
com o processo de divisão e luta de classes, em que a 
população mais pobre tende a residir em áreas mais afas-
tadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. 

II. As cidades se constituem a partir de seus sítios ou 
espaços centrais, expandindo-se a partir deles. Nesse 
ínterim, as classes economicamente mais abastadas 
tendem a se localizar nas proximidades da periferia, uma 
vez que são esses os espaços mais valorizados. 

III. A segregação urbana revela as contradições econômicas 
e sociais da sociedade contemporânea sobre o espectro 
do espaço geográfico. 

IV. A criação de infraestrutura em áreas centrais vão 
tornando esse espaço cada vez mais valorizado; isso 
encarece os preços dos terrenos e eleva os custos 
sociais, proporcionando o afastamento das populações 
mais pobres. 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas.  
(D) II e IV, apenas. 
(E) I, III e IV, apenas. 
 
Questão 17 
Os monarcas feudais foram impondo sua autoridade sobre 
a nobreza feudal, unificando territórios e centralizando o 
poder, originando, a partir do século XV, o Estado mo-
derno. Considerando exclusivamente as características 
gerais do Estado Nacional Moderno absolutista, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Unificação do sistema de pesos e medidas, arrecadação 

de impostos reais, formação de uma burocracia, 
ruralização da sociedade, privatização da defesa e 
clericalização da sociedade. 

II. Ruralização da sociedade, fragmentação do poder 
central, privatização da defesa e clericalização da 
sociedade, arrecadação de impostos reais, formação de 
uma burocracia e unificação monetária.   

III. Formação de um exército, imposição da justiça real, 
centralização e unificação administrativa, privatização 
da defesa, clericalização da sociedade e unificação do 
sistema de pesos e medidas. 

IV. Formação de um exército, imposição da justiça real, 
centralização e unificação administrativa, unificação do 
sistema de pesos e medidas, arrecadação de impostos 
reais e formação de uma burocracia.  

 

Está correto o que se afirma apenas em 
(A) IV. 
(B) I e II. 
(C) I e IV. 
(D) II e III. 
(E) II, III e IV. 
 
Questão 18 
A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, foi 
considerada por muitos de seus contemporâneos como a 
mais terrível das guerras. Por este motivo, tornou-se 
conhecida durante muito tempo como “A Grande Guerra”. 
Sobre o período da Primeira Guerra Mundial, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra ao 

lado da Inglaterra e da França e contra a Alemanha, 
que já não mais tinha a mesma força do início da 
guerra. Após o fim da Primeira Guerra, em 1918, os 
Estados Unidos se tornaram a grande potência fora do 
continente europeu. 

(     ) Em março de 1918, tem-se a primeira onda da Gripe 
Espanhola que se espalhou pelo mundo, principal-
mente por conta da movimentação de tropas no 
período da Primeira Guerra Mundial, tendo um 
impacto direto nos países que participavam desse 
conflito. No Brasil, ela chegou em setembro de 1918, 
causando a morte de milhares de brasileiros. 

(     ) O “gás mostarda”, um líquido oleoso, que tem esse nome 
por sua cor ocre, foi utilizado pela primeira vez, em julho 
de 1917, pelos alemães perto de Ypres; os franceses, em 
seguida, também carregaram sua artilharia com esse gás. 

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

MATEMÁTICA 
 
Questão 19 
A tabela mostra as quantidades de alunos de seis turmas 
de uma escola; observe. 
 

Turmas Quantidade de Alunos 
A 26 
B 30 
C 35 
D 30 
E 27 
F 32 

 

A variância populacional da quantidade de alunos das seis 
turmas é igual a: 
(A) 9  
(B) 10,8  
(C) 14 
(D) 30 
(E) 54 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/primeira-guerra-mundial.htm
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Questão 20 
Se log5(x5 – 7) = 2 e log4(3y4 + 13) = 4, com x e y positivo, 
então, pode-se afirmar que logx(5y3 – 7) é igual a: 
(A) 2  
(B) 3  
(C) 5 
(D) 7 
(E) 9 
 
Questão 21 

Seja a matriz A =
− 

 
  

1 2 x 1
5 x 2x
9 6 7

. O valor inteiro de x para 

que o determinante de A seja igual a 36 é um número: 
 

(A) Divisor de 5. 
(B) Divisor de 8. 
(C) Divisor de 10. 
(D) Múltiplo de 3. 
(E) Múltiplo de 7. 
 
Questão 22 
Considere a equação: 

x4 – 7x2 + 12 = 0 
 

Pode-se afirmar que a soma dos quadrados das raízes da 
equação é igual a: 
(A) 0  
(B) 10 
(C) 14  
(D) 25 
(E) 49 
 
Questão 23 
Um determinado material com temperatura inicial de 40°C 
é resfriado até atingir –20°C. O gráfico representa a 
variação da temperatura desse material em função do 
tempo, medido em minutos; observe. 
 

 
 

De acordo com as informações contidas no gráfico, é 
correto afirmar que o tempo gasto para a temperatura do 
material atingir –5°C, medido em segundos, é igual a: 
(A) 140  
(B) 180  
(C) 210 
(D) 250 
(E) 270 
 
 

Questão 24 

As retas tangentes ao gráfico da função g(x) = − 5
3

x3 − 3
2

x2 e que são paralelas à reta y = –2x + 3 interceptam o eixo 
y nos pontos de ordenadas: 

(A) − 9 27e
5 65

  

(B) − 11 34e
6 75

  

(C) − 13 41e
8 77

 

(D) − 17 43e
9 81

 

(E) − 43e
81

9
5

 

 
Questão 25 
Considere a seguinte expressão numérica: 

−
110,5

0,25 32225 + 256 . 36 1728
3

 
 

É correto afirmar que o triplo do valor da expressão é um 
número:  
(A) Primo.  
(B) Divisor de 170. 
(C) Divisível por 3 e 7.  
(D) Inteiro e negativo. 
(E) Em que a soma de seus divisores é igual a 72. 
 
Questão 26 
Em 2019, uma creche tinha um total 70 crianças matricula-
das. Em 2020, o número de meninos diminuiu em 10% e o 
de meninas aumentou em 30%, em relação ao ano ante-
rior. Sabe-se, ainda, que em 2020, essa creche tem 5 crian-
ças a mais que em 2019. Dessa forma, pode-se afirmar que 
o percentual de meninos na creche, no ano de 2020, é:  
(A) 36%   
(B) 40%  
(C) 48% 
(D) 52% 
(E) 57% 
 

BIOLOGIA 
 
Questão 27 
A Mata dos Cocais ou Floresta de Cocais é um bioma 
característico pelo seu solo rico em nutrientes e minerais. 
Apresenta grande diversidade de palmeiras e uma fauna 
diversa. Devido ao solo rico em nutrientes, sofre fortes 
impactos com sua exploração. Esse ecossistema está 
presente nos estados do Maranhão, Piauí, Pará e no norte 
do Tocantins. As chamadas Matas dos Cocais compreendem 
uma região de transição entre dois Biomas; assinale-os. 
(A) Caatinga e Cerrado. 
(B) Floresta Amazônica e Cerrado. 
(C) Floresta Amazônica e Caatinga. 
(D) Mata Atlântica e Floresta Amazônica. 
(E) Mata Atlântica e Pantanal Matogrossense. 
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Questão 28 
Na espécie humana são encontradas várias glândulas 
endócrinas responsáveis por produzir vários tipos de 
hormônios. O hipotálamo é uma região do encéfalo, e 
também atua como órgão endócrino, produzindo vários 
hormônios. Esses hormônios produzidos no hipotálamo 
controlam o funcionamento de qual glândula endócrina? 
(A) Hipófise. 
(B) Gônadas. 
(C) Pâncreas. 
(D) Tireoidea. 
(E) Suprarrenais. 
 
Questão 29 
No desenvolvimento embrionário, na fase gástrula, há 
formação do arquêntero, cavidade conhecida como 
“intestino primitivo” do embrião, que dará origem à 
grande parte do aparelho digestório. A parte superior do 
arquêntero apresenta três evaginações: a central, que 
originará a notocorda; duas laterais que formarão as bolsas 
mesodérmicas, que darão origem ao mesoderma. Esse 
tecido embrionário formará uma estrutura conhecida por 
celoma e vários outros órgãos. Das alternativas relaciona-
das, NÃO é(são) de origem mesodérmica: 
(A) Derme. 
(B) Rins e ureteres. 
(C) Fígado e pâncreas. 
(D) Testículos e ovários. 
(E) Músculos esqueléticos.  
 
Questão 30 
Sobre o ciclo do nitrogênio, analise as afirmativas a seguir. 
I. A grande maioria dos seres vivos não consegue utilizar o 

nitrogênio em sua forma molecular N2; isso é feito por 
poucos fungos do gênero Rhizobium, capazes de 
incorporar átomos de N2 às suas moléculas orgânicas. 

II. Devido à associação simbiótica com os rizóbios, as 
plantas leguminosas podem viver em solos pobres em 
compostos nitrogenados, nos quais outras não conse-
guem desenvolver bem. 

III. O processo de formação de nitrato no solo ocorre pela 
ação de dois grupos de bactérias quimiossintetizantes, 
conhecidas genericamente como bactérias desnitrificantes.  

IV. As bactérias nitrobacter transformam amônia em nitrito; 
as do gênero nitrosomonas convertem o nitrito em nitrato.  

V. Para obter energia, as bactéricas desnitrificantes degra-
dam compostos nitrogenados, liberando gás nitrogênio 
(N2), que retorna para a atmosfera.  

Está INCORRETO o que se afirma em 
(A) II e V.  
(B) I, IV e V. 
(C) I, III e IV. 
(D) II, III e IV. 
(E) III, IV e V. 
 
 
 
 

Questão 31 
Sobre as estruturas presentes na orelha humana, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A orelha interna é formada pelo labirinto onde se 

encontra a membrana timpânica.  
(     ) A cóclea, estrutura responsável pela audição, é 

componente da orelha interna. 
(     ) O sáculo, presente na orelha interna, é recoberto por 

cristais de carbonato de cálcio – os otólitos. 
(     ) O aparelho vestibular, o martelo, a bigorna e o estribo 

são estruturas encontradas na orelha média. 
A sequência está correta em  
(A) F, V, V, F.  
(B) V, F, V, F. 
(C) V, F, F, V. 
(D) F, V, F, V. 
(E) V, V, F, F. 
 
Questão 32 
Bacteriófagos são conhecidos como vírus de DNA, que 
parasitam bactérias, e apresentam dois tipos de ciclos de 
infecção: lítio e lisogênico. São chamados simplificada-
mente de fagos; são constituídos de “cabeça” facetada e, 
ainda, por uma “cauda” cilíndrica. É correto afirmar que, ao 
encontrar uma bactéria que lhe sirva de hospedeiro, o fago 
adere à parede bacteriana por meio 
(A) da endocitose, onde libera seu material genético.  
(B) do envelope viral que se funde com a membrana 

plasmática e libera o DNA.  
(C) do profago que digere a parede formando um orifício 

por onde introduzirá o seu DNA. 
(D) de ligantes presentes na cauda que, em seguida, perfura 

a parede bacteriana e injeta nela o seu DNA. 
(E) da cabeça, que libera lisozima, enzima que perfura a 

parede bacteriana por onde introduzirá o seu DNA.  
  
Questão 33 
O sistema sanguíneo humano é formado por três 
componentes principais: o sangue, os vasos sanguíneos e o 
coração. O sangue oxigenado que sai dos pulmões é 
bombeado pelo coração e levado para todas as partes do 
corpo pelos vasos sanguíneos. Assinale a alternativa que 
descreve corretamente esse percurso. 
(A) átrio direito – valva tricúspide – ventrículo direito – veia 

cava 
(B) átrio direito – valva tricúspide – ventrículo direito – 

artéria aorta 
(C) átrio esquerdo – valva bicúspide – ventrículo esquerdo – 

veia cava 
(D) átrio esquerdo – valva bicúspide – ventrículo esquerdo – 

artéria aorta 
(E) átrio esquerdo – valva tricúspide – ventrículo esquerdo 

– artéria aorta 
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Questão 34 
A maioria das bactérias são seres unicelulares, conhecidas 
por procariontes, pois não apresentam membrana que 
envolve o material genético. Podem ter diversas formas; 
são encontradas em vários ambientes do planeta; e, ainda, 
apresentam diferentes estruturas que desempenham 
papéis distintos, como os plasmídeos, estruturas que 
contêm material genético adicional e podem contribuir 
para a sobrevivência da célula, e as fímbrias, prolongamen-
tos que atuam na adesão da bactéria às células do 
hospedeiro, assim como também: 
(A) São responsáveis pela locomoção. 
(B) São responsáveis pela respiração celular. 
(C) Permeabilizam, protegem e sustentam a célula. 
(D) Participam do processo de reprodução sexuada. 
(E) Controlam a troca de material entre a bactéria e o meio. 
 
Questão 35 
O cipó-chumbo é uma planta de cor amarela, com ausência 
de folhas e clorofila, e que vive sobre outras plantas.  Suas 
raízes são especializadas e capazes de penetrar na planta e 
extrair dela a seiva orgânica. A relação observada entre o 
cipó-chumbo e a planta denomina-se:  
(A) Predação. 
(B) Parasitismo.  
(C) Mutualismo.   
(D) Inquilinismo.  
(E) Comensalismo. 
 
Questão 36 
“A musculatura estriada esquelética normalmente atua em 
grupos musculares com ações opostas ou antagônicas. 
Uma dupla de músculos de nosso braço – o bíceps e o 
tríceps – é um bom exemplo desse antagonismo. O 
_________ está ligado aos ossos do ombro e ao osso 
__________; ao contrair, ele puxa o antebraço para cima. 
O ___________ se prende aos ossos do ombro e ao osso 
___________; sua contração produz a extensão do 
antebraço.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
(A) tríceps / rádio / bíceps / ulna 
(B) bíceps / rádio / tríceps / ulna  
(C) tríceps / ulna / bíceps / úmero 
(D) bíceps / rádio / tríceps / úmero 
(E) bíceps / úmero / tríceps / rádio 
 

FÍSICA 
 
Questão 37  
Um objeto com 60 cm de altura é colocado a 70 cm do 
vértice de um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 
120 cm. Sobre a imagem desse objeto, podemos afirmar 
que é: 
(A) Real, direita e maior que o objeto. 
(B) Real, invertida e maior que o objeto. 
(C) Real, invertida e menor que o objeto. 
(D) Real, direita e do mesmo tamanho que o objeto. 
(E) Real, esquerda e do mesmo tamanho que o objeto. 

Questão 38 
O vaso sanitário que está presente em nossa residência 

também funciona a partir da Física. Você já se perguntou 
como a água fica parada no vaso? Isso é possível graças ao 
sifão, espécie de tubo de estrutura em U, responsável por 
controlar o nível de água no recipiente, evitando que o 
líquido seque ou transborde. Esse elemento liga o vaso 
sanitário ao encanamento, permitindo que a água 
permaneça sempre no mesmo nível. 

A privada vem acompanhada da descarga, que permite 
que o mau cheiro não permaneça no banheiro. Isso acontece 
devido ao empuxo que impulsiona o corpo imerso para a 
vertical, com a ajuda do fluido, e depois puxa para baixo. 
Nesse caso, o dejeto é impulsionado para a cima e, 
posteriormente, é sugado para dentro da tubulação — 
seguindo o caminho até a estação de tratamento. Dessa 
forma, toda a sujeira desce pelo cano. 

A altura da água que você vê quando abre a tampa do 
vaso é a mesma que encontrada dentro sifão — que você 
não vê, porque está dentro da parede ou da cerâmica do 
vaso. Essa água forma um “tampão”, que impede que os 
gases que têm cheiro ruim saiam do cano e vão parar dentro 
do banheiro. 
(Disponível em: https://www.vestibular.com.br/dica/como-funciona-o-

vaso-sanitario-e-o-que-fisica-tem-ver-com-isso//Acesso em: 
05/06/2020.) 

  

O funcionamento do vaso sanitário está relacionado com 
vários Princípios da Física, como o Princípio de Stevin, por 
exemplo. Outro princípio que também podemos associar 
ao funcionamento do vaso sanitário é: 
(A) Pitot. 
(B) Kepler. 
(C) Newton. 
(D) Bernoulli.  
(E) Arquimedes. 
 
Questão 39 
As cargas Q1 e Q2, em equilíbrio, se encontram distantes 60 
cm. Uma carga Q3 é colocada a x cm de distância de Q1. 
Sabendo-se que Q2 = 4 Q1, qual a distância entre Q3 e Q2 para 
que o sistema permaneça em equilíbrio? 

(A) 20  
(B) 25  
(C) 35  
(D) 40 
(E) 45 
 
Questão 40 
Uma placa com comprimento L e largura 

L
2
 sofre uma 

variação de temperatura de 50°C. Seu comprimento e sua 
largura sofreram um aumento de 20%. Podemos afirmar 
que o coeficiente de dilatação volumétrica do material que 
constitui a placa vale: 
(A) 8,8 . 10-3°C-1 
(B) 4,4 . 10-3°C-1 
(C) 1,32 . 10-2°C-1 

(D) 2,64 . 10-3°C-1 
(E) 3,2 . 10-3°C-1 
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Questão 41 
Hi High Rollergh Roller 

 

Com 167,6 metros de altura, a roda-gigante High Roller 
é a maior roda-gigante panorâmica do mundo, superando as 
famosíssimas London Eye (133 metros), Star ofNanchang 
(160 metros) e Singapore Flyer (165 metros). Propriedade da 
empresa CaesarsEntertainment, o High Roller se tornou um 
ícone e a principal atração do The Linq, uma nova zona de 
lazer, lojas e restaurantes na zona principal da Strip, em 
frente ao Caesars Palace. Construção: a construção da roda-
-gigante começou em 2011 e terminou em março de 2014. É 
composta por 28 cabines com capacidade para 40 pessoas 
cada uma. Quando cai a noite, mais de 2.000 luzes iluminam 
cada cabine. O custo total do projeto foi de mais de 550 
milhões de dólares. O voo: a duração de uma volta completa 
no The High Roller é de 30 minutos. Durante este tempo, 
além de curtir a magnitude de Las Vegas, nas telas você 
poderá ver vídeos e curiosidades sobre a roda-gigante e a 
cidade. Não é para tanto. 

Embora a roda-gigante seja muito prometedora, sua 
localização faz com que as vistas não sejam tão espetacula-
res quanto poderíamos esperar. Além disso, seu preço 
elevado faz com que o passeio de helicóptero pareça mais 
barato. 

De qualquer forma, as melhores vistas da Strip (além de 
serem gratuitas em algumas horas) estão nos terraços Skyfall 
(Hotel Delano) e Voodoo (Hotel Rio). 

(Disponível em: https://www.tudosobrelasvegas.com/high-
roller/. Acesso em: 30/06/2020.) 

 

Dar uma volta na High Roller é uma atração incrível. 
Considerando o raio R e as informações do texto, é possível 
afirmar que a aceleração centrípeta, em km/h2, da High 
Roller será: 
(A) 16 π2R Km/h2 
(B) 18 π2R Km/h2 
(C) 20 π2R Km/h2 
(D) 22 π2R Km/h2 

(E) 30 π2R Km/h2 
 

Questão 42 
Estou a 7,2 km/h e a 50 m da escola, quando ouço a sirene 
tocar avisando sobre o início das aulas, isto é, estou 
atrasado. Considerando que a frequência da sirene é 
570 Hz, tenho a nítida impressão que o som da sirene está 
com frequência:  
(Considere a velocidade do som = 340 m/s.) 
 

(A) Maior. 
(B) Menor. 
(C) Mediana. 
(D) Duplicada. 
(E) Equivalente.  
 

 

 

 

 

Questão 43 
Em certo laboratório de Física foi realizado o seguinte 
experimento: em um calorímetro ideal foram colocados 
800 g do material X, sólido a –20°C. O experimento foi 
representado no gráfico a seguir; observe.  
  

 
(Gráfico fora de escala. Desconsiderar escala.) 

 

Após o experimento, concluiu-se que o calor específico do 
material X no estado gasoso é: 
 

Cgasoso = líquidosólido

fusão vaporização

CC
+

L L
 

 

Sendo assim, o valor de Cgasoso será, aproximadamente: 
(A) 0,16cal/g°C 
(B) 0,18cal/g°C 
(C) 0,20cal/g°C 
(D) 0,22cal/g°C 
(E) 0,24cal/g°C 

 
Questão 44 
Dois amigos marcaram um encontro. Eles se encontram a 
70 Km de distância um do outro. Considere que eles irão se 
encontrar em um ponto P da rodovia; que o menos veloz 
tem velocidade constante correspondente a 75% da 
velocidade do outro amigo; que é constante e igual a 
72km/h; e se encontra no marco zero da rodovia. Os 
amigos, que partem na mesma direção e sentidos opostos, 
se encontrarão em, aproximadamente: 
(A) 234 min 
(B) 242 min 
(C) 324 min 
(D) 423 min 
(E) 432 min 
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QUÍMICA 
 
Questão 45 
Tanto os fenômenos físicos (mudanças de estado) quanto 
as reações químicas ocorrem com a absorção ou liberação 
de calor. As trocas de energia, na forma de calor, 
envolvidas nas reações químicas e nas mudanças de estado 
físico das substâncias, denominam-se termoquímica. Sobre 
a termoquímica, é INCORRETO afirmar que: 
(A) A energia absorvida na quebra de uma ligação é numeri-

camente igual à energia liberada na sua formação. 
(B) Toda substância simples, no estado padrão e na sua 

forma alotrópica mais estável tem entalpia igual a zero. 
(C) Se uma reação é exotérmica, o sistema perde calor e a 

vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo 
sistema. 

(D) Na combustão completa de 1 mol de C4H10 são liberados 
1988 kJ. O calor liberado na queima de 8 mol de C4H10 é 
15904 kJ. 

(E) Quando ocorre interação entre partículas do soluto e do 
solvente em uma das etapas da dissolução de um sólido 
em um líquido, ocorre absorção de energia. Essa etapa 
constitui um processo endotérmico. 

 
Questão 46 
Uma das características comuns aos ácidos é o seu sabor 
azedo, presente em muitas substâncias usadas no nosso 
cotidiano: vinagre, sucos de limão e laranja, uva e maçã etc. 
Embora o sabor azedo seja uma característica dos ácidos, 
não devemos usar esse critério para reconhecê-los. 
Existem várias maneiras de classificar uma substância 
como um ácido. Na prática, em nível operacional, ele pode 
ser identificado por meio de substâncias que mudam de 
cor: os indicadores. Sobre os ácidos, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. O ácido carbônico, por ser um ácido instável, decom-

põe-se mais facilmente do que se ioniza, apresentando 
um pequeno grau de ionização. 

II. A grande maioria dos ácidos HF, HCl, HCN, H2S, HNO3 são 
voláteis. 

III. Os nomes dos ácidos HNO2 e HClO3 são: ácido nitroso e 
ácido clórico. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 
Questão 47 
As reações orgânicas são importantes para a produção dos 
inúmeros compostos orgânicos usados atualmente em 
alimentos, medicamentos, cosméticos, utensílios domésti-
cos, brinquedos, automóveis, combustíveis, e assim por 
diante. Considerando as reações orgânicas, é INCORRETO 
afirmar que: 
(A) Na hidrólise de haleto de ácido forma-se como produto 

ácido carboxílico e haleto de hidrogênio. 

(B) Na oxidação enérgica do 5-metil-hexa-1,4-dieno, os pro-
dutos formados são duas moléculas de ácido propano-
dioico. 

(C) Nas monossubstituições do naftaleno sempre são forma-
dos dois produtos, sendo que o produto obtido em maior 
porcentagem é o α substituído. 

(D) Entre 1 mol de água e 1 mol de alquino será formado um 
composto instável – enol, que irá originar, espontanea-
mente, um aldeído ou uma cetona. 

(E) Os grupos ativadores do anel benzênico aumentam a 
densidade eletrônica do anel, favorecendo a substitui-
ção eletrófila, nas posições orto e para. 

 
Questão 48 
Quando temos um equilíbrio dinâmico ocorrendo com uma 
reação química, ele é chamado de equilíbrio químico. Um 
exemplo de reação que atinge o equilíbrio químico é a 
reação de produção da amônia pelo método de Haber-           
-Bosch. Nesse método, com a pressão e a temperatura 
controladas, reagem-se os gases nitrogênio e oxigênio para 
formar amônia. Sobre equilíbrio químico, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Na reação 2HCl(g)+ I2(g) ↔ 2 HI(g) + Cl2(g)  a remoção de Cl2 

não altera o equilíbrio. 
II. O Princípio de Le Chatelier prevê que se forma mais 

amônia em um equilíbrio em alta temperatura N2(g)+ 
3H2(g) ↔ 2 NH3(g) ΔH < 0. 

III. Para a formação de N2O4(g), o sistema em equilíbrio 
2NO2(g) ↔ N2O4(g)+ calor será deslocado se a 
temperatura for diminuída. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 
Questão 49 
A eletroquímica estuda a relação entre a eletricidade e as 
reações químicas que ocorrem com transferência de 
elétrons. Essa área de estudos se divide em dois ramos 
principais: o estudo das pilhas e baterias e o da eletrólise. 
Sobre a eletroquímica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Na célula eletroquímica Mg(s)/Mg2+

(aq) // Fe2+
(aq)/Fe(s) o 

ferro é o ânodo. 
II. O fluxo de elétrons pela parte do circuito externo da 

pilha ocorre no polo positivo para o negativo. 
III. Na pilha de Al e Ag, o alumínio se oxida. 
(Dados: E(Ag+/Ag) = 0,80 v e E(Al+3/Al) = −1,66 v) 
 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
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Questão 50 
Conhecer o funcionamento dos compostos orgânicos, 
entender como agem, estabelecer relação entre a estru-
tura das moléculas e suas propriedades e, finalmente, 
aplicar esse conhecimento em serviço da humanidade 
estão entre os principais objetivos da Química Orgânica. 
Considere as propriedades dos compostos orgânicos, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A ordem crescente das temperaturas de ebulição dos 

compostos orgânicos é pentano < 2-metilbutano < 
neopentano. 

(     ) As ligações de hidrogênio ocorrem somente nas 
funções orgânicas do álcool e de ácidos carboxílicos. 

(     ) A ordem crescente de intensidade das ligações 
intermoleculares dos compostos orgânicos é etano < 
etanal < etanol. 

(     ) O ponto de ebulição do formiato de metila (C2H4O2) é 
menor que o ponto de ebulição da acetona. 

A sequência está correta em 
(A) F, F, V, V. 
(B) V, F, F, V. 
(C) V, V, F, F. 
(D) F, V, F, F. 
(E) V, V, V, F.  
 
Questão 51 
A Cinética Química é a área que estuda a taxa de 
desenvolvimento ou velocidade das reações e os fatores 
que a influenciam. Foi através dos estudos da Cinética 
Química, por exemplo, que chegamos aos catalisadores, 
substâncias muito utilizadas em indústrias. O uso de 
catalisadores permite que muitas reações, que demora-
riam muito para ocorrer, se processem mais rapidamente 
e se tornem economicamente viáveis. Sobre a Cinética 
Química, analise as afirmativas a seguir. 
I. A velocidade de uma reação química depende da 

orientação das moléculas na colisão, do número de 
colisões por unidade de tempo e da energia cinética das 
moléculas que colidem. 

II. O catalisador aumenta a energia de ativação, aumen-
tando a velocidade de reação sem ser consumido du-
rante a reação. 

III. A equação da velocidade é determinada pela etapa lenta 
do mecanismo de reação. 

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

Questão 52 
O veneno injetado pelo ferrão da abelha é um ácido; já o 
injetado pela vespa se trata de uma base. A redução de 
edemas provocados por picadas desses insetos pode ser 
feita por meio de reações de neutralização. O conheci-
mento obtido por experiências, através de muitas 
gerações, leva pessoas que vivem em áreas rurais a usar 
leite de magnésia para neutralizar o veneno de abelhas e 
vinagre para o veneno de vespas. Sobre as reações de 
neutralização, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
(     ) Na reação entre ácido nítrico e hidróxido de potássio, 

forma-se como produto água e nitrito de potássio. 
(     ) Na reação entre ácido fosfórico e hidróxido de sódio, 

forma-se como produto o sal fosfato de sódio.  
(     ) O hidróxido de sódio não reage com o ácido nítrico, 

pois se trata de uma base forte. 
A sequência está correta em 
(A) V, V, V. 
(B) V, F, F. 
(C) F, V, F. 
(D) V, F, V. 
(E) F, V, V. 
 
Questão 53 
As substâncias possuem diversas propriedades, que podem 
ser gerais, específicas, químicas e físicas. Porém, quando 
temos uma solução, isto é, uma mistura de duas ou mais 
substâncias com aspecto homogêneo, suas propriedades 
são bem diferentes das propriedades das substâncias 
iniciais. Os estudos da variação de determinadas proprie-
dades do solvente com a adição de um soluto são chama-
dos de propriedades coligativas. Considerando as proprie-
dades coligativas, marque V para as afirmativas verdadei-
ras e F para as falsas. 
(     ) Segundo a Lei de Raoult, o abaixamento absoluto da 

pressão máxima de vapor é igual ao produto da pres-
são máxima de vapor do solvente e da fração molar do 
soluto. 

(     ) A pressão osmótica é o principal mecanismo de trans-
porte de água para as regiões mais altas de uma árvore. 

(     ) A água do mar entra em ebulição em temperaturas 
mais elevadas que a água destilada devido ao efeito 
ebulioscópico. 

(     ) Quanto maior o número de partículas do soluto não 
volátil na solução, menor o abaixamento do ponto de 
congelamento do solvente. 

A sequência está correta em 
(A) V, V, V, F. 
(B) V, F, F, V. 
(C) V, V, F, F. 
(D) F, V, F, V. 
(E) F, F, V, V.  
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Questão 54 
A palavra “polímeros” vem do grego poli, que significa 
“muitas” e “meros” que é “partes”, isso porque as macro-
moléculas desses compostos se originam através da ligação 
de várias unidades de moléculas pequenas, denominadas 
monômeros. Considerando, os polímeros é INCORRETO 
afirmar que: 
(A) Polifenol e Poliamidas são polímeros de condensação. 
(B) Um dos tipos de poliéster mais comum é o dracon, obti-

do pela reação entre o ácido tereftálico e o etilenoglicol. 
(C) O teflon [-CF2-CF2-]n não funde, apenas amolece, devido 

à força da ligação iônica entre os átomos de flúor e 
carbono. 

(D) Elastômeros são substâncias que, quando submetidos à 
tensão, passam de arranjos desordenados a arranjos 
mais lineares, de maneira reversível. 

(E) As reações de adição podem ser iniciadas de diferentes 
maneiras. A mais comum consiste na utilização de peque-
nas quantidades de compostos orgânicos que produzem 
radicais livres do tipo RO˙. 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 

 
Question 55 
Read the text to answer 55. 
 

“There is no great secret about being in shape. I start the day 
off with a nutritious breakfast.  ________________ sugary 
cereals, I have juice with a sweeter and low carb bread or a 
delicious low-fat muffin. And if I want to have a snack before 
lunch, I go with fruit.” 
Choose the item that fits the text blank. 
(A) With 
(B) Before 
(C) Besides 
(D) Instead of 
(E) More than 
 
Read the text to answer 56 to 60. 
 

The virus and the way we internet 
 

With nearly all public gatherings called off, Americans 
are seeking out entertainment on streaming services like 
Netflix and YouTube, and looking to connect with one 
another on social media outlets like Facebook. In the past 
few years, users of these services were increasingly moving 
to their smartphones, creating an industrywide focus on 
mobile. Now that we are spending our days at home, with 
computers close at hand, Americans appear to be 
remembering how unpleasant it can be to squint at those 
little phone screens. Facebook, Netflix and YouTube have all 
seen user numbers on their phone apps stagnate or fall off 
as their websites have grown, the data from SimilarWeb and 
Apptopia indicates. 

While traditional social media sites have been growing, 
it seems that we want to do more than just connect through 
messaging and text — we want to see one another. This has 

given a big boost to apps that used to linger in relative 
obscurity, like Google’s video chatting application, Duo, and 
Houseparty, which allows groups of friends to join a single 
video chat and play games together. We have also grown 
much more interested in our immediate environment, and 
how it is changing and responding to the virus and the 
quarantine measures.  Amid the uncertainty about how bad 
the outbreak could get, Americans appear to want few 
things more than the latest news on the coronavirus. Among 
the biggest beneficiaries are local news sites, as people try 
to learn how the pandemic is affecting their hometowns. 

Americans have also been seeking out more 
established media brands. CNBC, the business news site, has 
seen readership skyrocket. The websites for The New York 
Times and The Washington Post have both grown traffic 
more than 50 percent over the last month. The desire for the 
latest facts on the virus appears to be curbing interest in the 
more opinionated takes from partisan sites, which have 
defined the media landscape in recent years. Publications 
like The Daily Caller, on the right, and Truthdig, on the left, 
have recorded stagnant or falling numbers. Beating all of the 
news sites, in terms of increased popularity, is the home 
page for the Centers for Disease Control and Prevention, 
which has been attracting millions of readers after 
previously having almost none.  

            (Available: https://www.nytimes.com. By Ella 
Koeze and Nathaniel Popper. April 7, 2020. Adapted.) 

 
Question 56 
Allows, highlighted in the text’s second paragraph, means: 
(A) Stays. 
(B) Meets. 
(C) Shares. 
(D) Shouts. 
(E) Permits. 
 
Question 57 
It is consistent to state, according to the text that: 
(A) Internet has been curbing users’ interest on impartial 

sites. 
(B) Americans used to fear information that smartphones 

offer. 
(C) The pandemic has affected people because the media 

thrives. 
(D) It’s quite hard to read the fine print on smartphone 

screens. 
(E) Audiences got higher benefit as news denied local 

sources. 
 
Question 58 
The Washington Post and the New York Times have grown 
traffic because: 
(A) Leftists have demonstrated their party inferiority. 
(B) The pandemic generated interest in partisan sites. 
(C) Other media brands have gone bankrupt formerly. 
(D) They’re considered right wing ideology supporters.  
(E) Reliance on settled means of information increased. 
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Question 59 
As, highlighted in the second paragraph, introduces a/an: 
(A) Example. 
(B) Contrast. 
(C) Agreement. 
(D) Explanation. 
(E) Comparison. 
 
Question 60 
Mark the item, highlighted in the text, which is used as a 
verb: 
(A) Stagnate (1st paragraph). 
(B) Landscape (3rd paragraph). 
(C) Messaging (2nd paragraph). 
(D) Uncertainty (2nd paragraph). 
(E) Opinionated (3rd paragraph). 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 
 
Haga la lectura del texto para contestar las cuestiones 55 y 56. 
 

“___ dolor en la parte superior y media ___ espalda no es 
algo tan sencillo (la lumbalgia o dolor ___ cuello son más 
comunes y de diagnóstico más fácil). Y es causa de enojo y 
preocupación. ___ huesos que se encuentran en este sitio 
___ espalda son más fijos y tienen la importancia de en 
cooperación con las costillas promover la estabilidad y hacer 
la protección de órganos que son vitales (corazón, 
pulmones).” 
 
Cuestión 55 
Elija la alternativa que rellena correctamente los huecos 
del texto: 
(A) La; del; de; De las; del 
(B) La; del; del; Los; de el 
(C) El; de la; de lo; Los; de la 
(D) El; de la; en el; Los; de la 
(E) El; de la; de el; Los; della 
 
Cuestión 56 
Las palabras subrayadas pueden ser traducidas al portu-
gués como: 
(A) Pulso e nojo. 
(B) Pulso e tristeza. 
(C) Pescoço e enjoo. 
(D) Pulso e aborrecimento. 
(E) Pescoço e aborrecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestión 57 
Imagen 1 

 
(Disponible en: 

https://www.facebook.com/FinishESP/photos/a.464362410272368/845
824962126109/?type=3&theater. Acceso en: 12/09/2020.) 

 
Imagen 2 

 
(Disponible en: 

https://www.facebook.com/FinishESP/photos/a.464362410272368/845
818595460079/?type=3&theater. Acceso en: 12/09/2020.) 

 

Mire las dos imágenes y elija la alternativa correcta. 
(A) Cubiertos son postres. 
(B) Despreocúpate es el uso incorrecto del verbo. 
(C) Protégele está haciendo referencia al niño (proteger al 

niño).  
(D) Despreocúpate es la utilización del registro formal del 

verbo.  
(E) Mientras puede ser traducido al portugués como: 

“para”. 
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Cuestión 58 
Mire la imagen para contestar la cuestión 58. 
 

 
 

Elija la alternativa correcta. 
(A) En “Lo más importante…” el artículo “lo” está incorrecto.  
(B) El verbo “eres” estaba incorrecto y fue sustituido por 

“sos”. 
(C) El verbo “tenés” es un ejemplo de voseo – una variación 

lingüística.  
(D) El verbo “tienes” estaba incorrecto y por eso fue 

sustituido por “tenés”. 
(E) El verbo “hacés” es un ejemplo de uso incorrecto de la 

conjugación verbal. 
 
Cuestión 59 
___ hambre es diferente de deseo de comer o apetito. 
___ agua es esencial para vivir. 
___ mensaje llego con retraso. 
___ abeja es un insecto social. 
Nadie sabe qué es ___  mejor de la vida. 
 

Elija la alternativa que rellena correctamente los huecos. 
(A) El; El; El; El; el 
(B) El; El; La; El; el 
(C) El; La; El; La; el 
(D) El; El; El; La; lo 
(E) La; La; La; La; lo 
 
Cuestión 60 
Mire la tira y elija la opción correcta. 

 
(Disponible en: 

https://bucket2.glanacion.com/anexos/fotos/73/1978173.jpg. Acceso 
en: 12/09/2020.) 

 

(A) Gaturro no se preocupa con Ágatha. 
(B) El uso del verbo sentirse está incorrecto. 
(C) Ágatha sufre con la indiferencia de Gaturro. 
(D) “Me siento borrado” puede ser traducido al portugués 

como: “Me sinto sujo”. 
(E) El humor de la tira surge con la ambigüedad provocada 

por las conjugaciones de los verbos “sentirse” y 
“sentarse” (siento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





INSTRUÇÕES 

É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 
 

1. Não será permitido uso de lápis, lapiseira/grafite, borracha e marca-texto. 
2. Não será 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; qualquer receptor ou 
transmissor de dados e mensagens; controle de alarme de veículo; notebook; palmtop; máquina fotográfica; relógios de 
qualquer modelo, inclusive analógico, smartwatch, smartband, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda que 
terapêuticos) e similares; óculos escuros; protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 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. Os candidatos poderão estar trajados, ainda, com outros equipamentos de proteção, tais como: luvas descartáveis e 
protetor/máscara facial transparente, os quais estarão sujeitos à averiguação pela equipe de aplicação, resguardadas as 
medidas necessárias à segurança da saúde de todos. Somente será permitido o acesso ao local de prova dos candidatos 
que estiverem utilizando máscara, cujo uso é obrigatório durante toda a aplicação das provas, nas dependências do 
prédio. 

4. 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.  

5. 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).  

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

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

8. 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. 

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

10. O candidato somente poderá ausentar-se do local de aplicação de provas após decorridas duas horas do início de 
aplicação do Processo Seletivo.  

11. 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. 

12. 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. 

13. Os candidatos classificados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final e serão considerados 
aprovados os 80 (oitenta) primeiros colocados. 

14. O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado a partir das 20 (vinte) horas do dia 11 outubro de 2020, nos 
endereços eletrônicos www.vestfimca.com.br e www.institutoconsulplan.org.br. 

15. O resultado final do Concurso Vestibular 2021 será divulgado pela internet, nos endereços eletrônicos 
www.vestfimca.com.br e www.institutoconsulplan.org.br, em 30 de outubro, com a relação dos aprovados no Processo 
Seletivo. 

16. A matrícula em 1ª chamada dos candidatos aprovados no limite de vagas será feita em 03 de novembro de 2020 com 
prazo até 06/11/2020 para sua efetivação, sob pena de perder a vaga para próximas chamadas; as demais chamadas, a 
partir dia 09/11/2020, os candidatos terão 10 dias úteis para realizar a matrícula, sob pena de perder a vaga para o 
próximo classificado. 


	Um objeto com 60 cm de altura é colocado a 70 cm do vértice de um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 120 cm. Sobre a imagem desse objeto, podemos afirmar que é:



