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CURSO: MEDICINA (BACHARELADO) 
TIPO 02 – VERDE ᵮ 

 

PROVA DE REDAÇÃO 
 
Texto I 

Perigo em casa: sem escola, crianças ficam mais reféns da violência 
 

Governo e médicos alertam para o aumento de agressões a crianças e adolescentes  
na pandemia. Participação social de professores ajuda a combater a subnotificação de casos. 

 

A morte de uma criança por agressão dentro de casa é o estopim de uma vida baseada em torturas físicas e psicológicas. 
Quando não mata, fere e deixa consequências. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que mantém o Disque 100, 
contabilizou 95.252 denúncias de maus-tratos contra crianças e adolescentes em 2020. Apesar de, em 2019, os balanços do 
ano indicarem números inferiores, na casa de 86 mil, o aumento é relativo, já que, segundo a Secretaria Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), houve mudança na 
metodologia de contabilização e, por isso, os números não são comparáveis. 

Embora saibamos que a violência tem aumentado significativamente para todos os grupos vulneráveis em meio à 
pandemia do novo coronavírus, os registros de violência não subiram no mesmo ritmo. Isso nos mostra que a participação 
social, por exemplo de professores, que olhavam para nossas crianças com olhar cuidadoso, protetor, não está fazendo isso 
nesse período. Nossas crianças e adolescentes estão sofrendo sozinhos. Ainda que presentes por meio de aulas remotas, os 
educadores acabam mantendo uma comunicação mais limitada com os alunos. Cerca de 75,9% dos casos de abuso ocorrem no 
ambiente domiciliar e, em 40% dos casos, são cometidos pelos próprios pais ou padrastos, como revela o MMFDH. 

(Correio Braziliense. Violência Infantil. Fragmento. Em: 18/04/2021.) 
 
Texto II 
 

Governo lança programa de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes 
 

Governo Federal lançou, por meio de decreto, o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e 
Adolescentes. A ação tem como objetivo articular e desenvolver políticas públicas voltadas à garantia dos direitos humanos 
infanto-juvenis. A ideia é proteger esse público de negligências, discriminação, violência e abuso. 

Também foi apresentada a campanha de conscientização para reforçar o combate ao abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes. A ação “Quebre o Silêncio. Denuncie” faz parte do Maio Laranja, um mês de alerta à toda a sociedade 
para o combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. O objetivo é levar informações à população e aos profissionais 
que atuam diretamente com esse público. 

(Disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2021/05/governo-lanca-programa-de-enfrentamento-da-
violencia-contra-criancas-e-adolescentes. Publicado em: 17/05/2021.) 

 
Texto III 
 

 
(Foto: Cidadania e Justiça / Governo do Tocantins. Secretaria da Comunicação. Publicado em: 18/08/2020.) 

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

“Maus-tratos e abuso infantil no Brasil”. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto I para responder às questões de 01 a 04. 
 

Sobre álcool, câncer, enrijecimento das  
artérias e compulsão 

 

Resolvi reunir três pesquisas que tratam do consumo 
de álcool numa só coluna. Beber pode ser prazeroso e social-
mente aceitável, mas esconde muitos riscos. Durante a 
pandemia, houve um crescimento de quase 94% nas vendas 
on-line e é por aí que puxo o fio da meada. Estudo divulgado 
semana passada afirma que o risco para o surgimento de 
câncer gastrointestinal está associado com a frequência com 
que as pessoas ingerem bebidas alcoólicas. 

Pesquisadores se debruçaram sobre informações de 11 
milhões de sul-coreanos, que se submeteram a exames 
entre 2009 e 2010 e foram acompanhados até o fim de 2017. 
O levantamento mostrou que o risco de câncer gastrointesti-
nal estava significativamente associado com a frequência da 
ingestão de álcool. Na comparação entre níveis similares de 
consumo de bebida, o risco aumentava se a frequência era 
maior – ou seja, se a pessoa bebia mais vezes, ainda que o 
volume fosse menor. Por outro lado, o risco decrescia se a 
frequência diminuísse mesmo que, nessas ocasiões, a quan-
tidade ingerida fosse maior. 

Ontem, a Sociedade Europeia de Cardiologia fez o 
alerta: beber durante a adolescência e no início da vida 
adulta leva ao endurecimento e envelhecimento precoce 
das artérias, quadro que antecede a doença cardiovascular. 
O estudo teve 1.655 participantes entre 17 e 24 anos. O con-
sumo de álcool era classificado em níveis que variavam de 
nunca a alto (mais de cinco drinques numa só ocasião). O de 
tabaco também foi medido, indo da condição de não fuman-
te e ex-fumante a mais de dez cigarros por dia. Todos foram 
submetidos a um exame não invasivo chamado velocidade 
de onda de pulso, que mede o estado de rigidez das artérias 
– quem quiser saber como funciona, pode conferir aqui. Foi 
observado um aumento médio de 10.3% no endurecimento 
das artérias desses jovens associado às duas drogas. 

Por último, a descoberta de um mecanismo que está 
por trás do consumo compulsivo de álcool talvez possa levar 
a ciência a solucionar o problema: há um pequeno grupo de 
células nervosas no cérebro que sustentam a motivação 
para beber mesmo quando há consequências negativas. 
Essa foi a conclusão de estudo realizado por pesquisadores 
da Universidade de Linköping, na Suécia. No laboratório, 
cobaias aprenderam a pressionar uma alavanca para obter 
uma pequena dose de álcool. Depois as condições mudaram 
e, quando os ratinhos acionavam a alavanca, recebiam uma 
descarga elétrica. A maioria desistiu, mas um terço persistiu 
na ação, ainda que fosse associada ao desconforto. 

Os cientistas usaram um marcador para mapear que 
células eram ativadas, e elas se concentravam na amígdala 
cerebral, responsável pelo mecanismo de aprendizado. O 
passo seguinte foi “desligar” geneticamente tais células, o 

que permitiu que os ratinhos dependentes tivessem o 
comportamento dos demais, que era o de evitar o choque. 
Publicado na revista científica “Science Advances”, o traba-
lho pode ser um primeiro passo para a criação de um medi-
camento contra a dependência. 

(Por Mariza Tavares — Rio de Janeiro. 24/08/2021. Disponível em: 
https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/ 

2021/08/24/sobre-alcool-cancer-enrijecimento-das-arterias-e-
compulsao.ghtml.) 

 

Questão 01 
Os títulos dos textos, especialmente os jornalísticos, têm 
como objetivo despertar a atenção do leitor “provocando-
o” à leitura. Em relação ao título apresentado pode-se 
afirmar que: 
I. Contrasta com temas de interesse da sociedade de uma 

forma geral.  
II. Apresenta de forma resumida o assunto trazido ao texto, 

antecipando-o. 
III. Possibilita reconhecer a área do conhecimento a que o 

conteúdo textual se relaciona. 
Está correto o que se afirma apenas em 
(A) I.  
(B) II.  
(C) III. 
(D) I e III. 
(E) II e III. 
 
Questão 02 
De acordo com o texto, o tema abordado está correta-
mente indicado em:  
(A) Os cuidados preventivos com a saúde em tempos de 

pandemia.  
(B) O aumento e os motivos do consumo de álcool durante 

a pandemia.  
(C) As transformações de comportamento social decorren-

tes da pandemia.  
(D) Os efeitos e as consequências do consumo do álcool 

relacionados à saúde. 
(E) As doenças relacionadas ao consumo do uso de substân-

cias que provocam dependência.  
 
Questão 03 
Acerca do emprego da pontuação no texto, pode-se afir-
mar que: 
(A) “nessas ocasiões” (2º§) permanecerá entre vírgulas inde-

pendentemente da sua posição na frase.  
(B) No título, a primeira vírgula poderia ser substituída pelo 

ponto e vírgula para evitar a repetição de sinais de 
pontuação. 

(C) A vírgula empregada antes do “mas” em “mas esconde 
muitos riscos.” (1º§) indica a elipse do termo “beber” 
antes de “esconde”. 

(D) As normas gramaticais não foram observadas de forma 
predominante; tal fato remete ao propósito de se obter 
certo efeito de sentido. 

(E) A expressão “Durante a pandemia” (1º§) foi separada 
corretamente por vírgula já que se trata de um adjunto 
adverbial no início da oração. 
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Questão 04 
“Por último, a descoberta de um mecanismo que está por 
trás do consumo compulsivo de álcool talvez possa levar a 
ciência a solucionar o problema: há um pequeno grupo de 
células nervosas no cérebro que sustentam a motivação 
para beber mesmo quando há consequências negativas.” 
(4º§) Considerando aspectos linguísticos do trecho desta-
cado, analise as afirmativas a seguir e assinale a correta.  
(A)  “a ciência” e “a solucionar o problema” são complemen-

tos verbais de mesma classificação da locução “possa 
levar”. 

(B) A forma verbal “há” é empregada no singular nas duas 
ocorrências tendo em vista a impessoalidade própria do 
verbo. 

(C) Em “a ciência”, “a solucionar” e “a motivação”, o termo 
“a” foi empregado com a mesma função sintática nos 
três segmentos citados.  

(D) Caso o termo “há” em “há consequências negativas” fos-
se substituído por sua forma verbal no pretérito perfeito, 
esta forma estaria no plural. 

(E) Em “a solucionar”, de acordo com as relações estabeleci-
das entre termo regente e termo regido; o acento grave, 
indicador de crase, é facultativo. 

 
Texto II para responder às questões 05 e 06. 
 

No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra. 

(Carlos Drummond de Andrade. “Uma pedra no meio do caminho”. Rio 
de Janeiro: Editora do Autor, 1967.) 

 

Questão 05 
Nos versos de Drummond é possível identificar e inferir 
quanto à linguagem: 
(A) Lógica semântica progressiva por meio das expressões 

apresentadas. 
(B) Existência de antítese na oposição entre os elementos: 

pedra e caminho.  
(C) Atenuação dos problemas existenciais por meio da repe-

tição da mesma expressão.  
(D) Produção de metáfora em relação a um obstáculo no 

trajeto da existência humana. 
(E) Personificação da pedra no meio do caminho que se 

apresenta como um obstáculo persistente. 
 
 
 
 
 
 

Questão 06 
Considerando os versos apresentados, assinale a alterna-
tiva correta. 
(A) Como característica principal é possível reconhecer a 

métrica perfeita nos versos de Drummond. 
(B) Os versos apresentados podem ser classificados como 

oito redondilhas maiores e duas redondilhas menores. 
(C) Todos os versos podem ser classificados como redon-

dilhas maiores já que prevalece a classificação para o 
maior verso.  

(D) Os poetas modernos, como Drummond, compõem os 
chamados versos bárbaros, conforme visto nos versos 
apresentados.  

(E) Este poema é composto por uma única estrofe com dez 
versos (décima), sem rimas, sendo que os dois versos 
menores são utilizados como recurso de efeito de sentido.  

 
Questão 07 

Mãos dadas 
 

(Carlos Drummond de Andrade.) 
 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 
Entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 
 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 
Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 
Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 
Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens 
presentes, a vida presente. 

 

Estabelecendo um paralelo baseado na evolução da litera-
tura de acordo com os estilos literários, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É possível identificar uma crítica ao Simbolismo em 

“nem serei raptado por serafins”.  
(     ) A oposição presente no Barroco é retomada de forma 

predominante na primeira estrofe.  
(     ) Em “Não serei o cantor de uma mulher, de uma histó-

ria” há uma volta ao ideal da primeira geração de poe-
tas do Romantismo.  

A sequência está correta em 
(A) F, V, F. 
(B) V, F, F. 
(C) V, V, F. 
(D) F, F, V. 
(E) V, F, V. 
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Questão 08 
Soneto 

 

Pergunto aqui se sou louca 
Quem quer saberá dizer 
Pergunto mais, se sou sã 
E ainda mais, se sou eu 

 

Que uso o viés pra amar 
E finjo fingir que finjo 
Adorar o fingimento 
Fingindo que sou fingida 

 

Pergunto aqui meus senhores 
quem é a loura donzela 
que se chama Ana Cristina 
 

E que se diz ser alguém 
É um fenômeno mor 
Ou é um lapso sutil? 

(CÉSAR, Ana Cristina. Inéditos e dispersos. São Paulo: Brasiliense, 1985.) 
     

Os versos anteriores são de Ana Cristina César, poeta da 
geração da década de 1970. A respeito do texto, pode-se 
afirmar que: 
(A) O título do poema é essencial para que o seu sentido seja 

construído de forma satisfatória.  
(B) A partir do soneto, o eu lírico apresenta um conflito 

interior em busca de uma nova identidade. 
(C) A forma poética tradicional é utilizada para expressar a 

busca do eu lírico em seus questionamentos.  
(D) O rompimento com os modelos canônicos demonstra 

uma característica de poetas da geração de 1970. 
(E) Os recursos poéticos utilizados pela poeta para dialogar 

com o seu interlocutor demonstram objetividade.  
 
Questão 09 
O contexto histórico é um fator de fundamental importân-
cia para que a produção literária de determinada época 
possa ser melhor compreendida. A partir de tal considera-
ção, leia as afirmativas a seguir. 
I. Ocorre a ascensão da burguesia e de seus valores segui-

da de insatisfação com o cotidiano da vida burguesa. 
II. Recém-independente, o Brasil procura afirmar sua indivi-

dualidade como nação, buscando o reconhecimento pe-
rante outras nações. 

III. Momento de total pessimismo e desânimo, consequên-
cia da civilização industrial que produz um vazio e leva o 
homem a procurar o espiritual e o absoluto utilizando 
uma poesia leve e simples em oposição ao enfrenta-
mento citado.   

Retrata(m) o momento sociocultural relacionado ao Roman-
tismo no Brasil apenas: 
(A) II. 
(B) III. 
(C) I e II. 
(D) I e III. 
(E) II e III. 
 
 

Questão 10 
 

 
(“Operários” Obreros. Pinturade Tarsila do Amaral, 1933.) 

   

São Paulo é o maior parque industrial da América do 
Sul: o pessoal da tecelagem soletra no cocoruto imperialista 
do “camarão” que passa. A italianinha matinal dá uma 
banana pro bonde. Defende a pátria. 

– Mais custa! O maior é o Brás! 
Pelas cem ruas do Brás, a longa fila dos filhos naturais 

da sociedade. Filhos naturais porque se distinguem dos 
outros que têm tido heranças fartas e comodidade de tudo 
na vida. A burguesia tem sempre filhos legítimos. 

Mesmo que as esposas virtuosas sejam adúlteras comuns. 
A Rua Sampsom se move inteira na direção das fábri-

cas. Parece que vão se deslocar os paralelepípedos gastos. 
Os chinelos de cor se arrastam sonolentos ainda e sem 

pressa na segunda-feira. Com vontade de ficar para trás. 
Aproveitando o último restinho de liberdade. 

As meninas contam os romances da véspera, espre-
mendo os lanches embrulhados em papel pardo e verde. 

– Eu só me caso com um trabalhador. 
– Sai azar! Pra pobre basta eu. Passar a vida inteira 

nesta merda! 
– Vocês pensam que os ricos namoram a gente a sério? 

Só pra debochar. 
– Eu já falei pro Brálio que se é deboche, eu escacho 

ele. 
– O Pedro está ali! 
– Está te esperando? Então deixa eu cair fora! [...] 
(GALVÃO, Patrícia. Parque industrial. 3ª ed. Porto Alegre: Mercado 

Aberto, 1994. p. 17-18.) 
 

Tendo em vista a imagem e o trecho da obra apresentados, 
pode-se afirmar que: 
(A) A visão romântica apresentada reflete o contexto histó-

rico da época.  
(B) Podem ser observadas características temáticas moder-

nistas equivalentes. 
(C) Em decorrência das ideias modernistas, são apresenta-

dos temas que retomam a literatura clássica.  
(D) A narrativa de Patrícia Galvão explora a igualdade de 

classes apresentada na pintura de Tarsila do Amaral. 
(E) O ideal romântico está expresso com grande ênfase em 

toda a produção de Tarsila do Amaral e Patrícia Galvão.  
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Questão 11 
Os versos a seguir são um fragmento de “O Navio Negrei-
ro”, poesia de Castro Alves que integra um grande poema 
épico chamado “Os Escravos”. 
 

Desce do espaço imenso, ó águia do oceano! 
Desce mais... inda mais... não pode olhar humano 
Como o teu mergulhar no brigue voador! 
Mas que vejo eu aí... Que quadro d'amarguras! 
É canto funeral!... Que tétricas figuras!... 
Que cena infame e vil... Meu Deus! Meu Deus! Que horror! 

 

O fragmento apresenta características literárias que exem-
plificam a tendência referente à: 
(A) Terceira geração romântica, denominada Condoreira.  
(B) Fase mais egocêntrica do Romantismo, mal do século. 
(C) Poesia modernista da primeira fase, rompendo com o 

tradicionalismo. 
(D) Primeira fase romântica cuja ênfase era a definição de 

uma temática nacional.  
(E) Poesia modernista da segunda fase, aprofundando a 

investigação do eu poético. 
 
Questão 12 
A prosa da primeira fase modernista no Brasil tem na obra 
“Macunaíma” de Mário de Andrade um de seus maiores 
representantes e apresenta algumas características que 
podem ser observadas no trecho a seguir: “Porém respei-
tava os velhos e frequentava com aplicação a murua a 
poracê o torê o bacorocô a cucuicogue, todas essas danças 
religiosas da tribo”. São elas: 
I. Foco narrativo em 3ª pessoa, com um narrador-observador. 
II. Ruptura da pontuação formal em sequências enumerativas.  
III. Foco narrativo em 3ª pessoa, com um narrador-persona-

gem.  
IV. Preservação da linguagem predominante no período lite-

rário anterior.  
Está correto o que se afirma apenas em 
(A) IV. 
(B) I e II. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e III. 
(E) II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 13 
Um dos desafios do Brasil do século XXI é assegurar a longe-
vidade da população negra. Para isso, é preciso enfrentar 
temas fulcrais como racismo, desigualdade social e de ren-
da, falta de acesso à educação e moradia. Analise as afir-
mativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A população negra é a que mais sofre com a violência 

durante a juventude, somando 70% das vítimas de 
homicídio. 

(     ) A maioria dos óbitos neonatais é de crianças brancas e 
indígenas. 

(     ) Além de sofrer violência desde a infância, a população 
negra também é a mais atingida pela violência policial. 

(     ) A alta exposição à violência, associada à desigualdade de 
renda entre as populações brancas e negras no Brasil, 
não implica uma desigualdade no próprio envelhecer. 

(     ) Uma nota técnica elaborada pelos pesquisadores da 
PUC-RIO, em 2020, apontava que a COVID havia ma-
tado, até aquele momento, 55% dos negros e 38% dos 
brancos. 

A sequência está correta em  
(A) F, F, F, F, F.  
(B) V, F, V, F, V. 
(C) F, V, V, V, F. 
(D) V, F, F, F, V.  
(E) V, V, V, V, V.  
 
Questão 14 
A geocronologia é um campo científico que vem sendo 
desenvolvido desde o século XIX e que utiliza um conjunto 
de métodos de datação para determinar a idade de dife-
rentes eventos da história da Terra, comparando informa-
ções de tipos de rochas e sedimentos, fósseis e etapas da 
evolução das diversas formas de vida. Diante do exposto, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Carbono-14. 
2. Métodos geológicos. 
3. Datação por urânio-chumbo (U-Pb) e outros. 
4. Análise dos ciclos de crescimento de árvores. 
(     ) Decaimento radioativo de elementos encontrados em 

rochas e minerais. 
(     ) Matéria orgânica morta. 
(     ) Velocidades admitidas de processos como intempe-

rismo e erosão. 
(     ) Ciclos anuais e manchas solares. 
A sequência está correta em  
(A) 3, 1, 2, 4.  
(B) 3, 1, 4, 2.  
(C) 1, 2, 3, 4.  
(D) 1, 3, 2, 4.  
(E) 3, 4, 1, 2.   
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Questão 15 
A economia digital, assim como verificado em outras fases 
do capitalismo, não ocorre de maneira igualitária em todo 
o globo. Por isso ela está produzindo uma assimetria tecno-
lógica entre países ricos e pobres, países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. Diante do exposto, julgue as inferên-
cias a seguir. 
I. “75% de todas as patentes relacionadas à tecnologia 

blockchain estão concentradas em dois países: Estados 
Unidos e China (negócios realizados tecnologicamente e 
com alto grau de confiabilidade em que se dispensam 
intermediários, taxas e tributações, eliminando empeci-
lhos burocráticos e dinamizando muito a rentabilidade. O 
objetivo da tecnologia blockchain é quebrar a insegurança 
que, muitas vezes, impede as realizações financeiras e 
comerciais e dar maior dinamismo e vazão à movimenta-
ção financeira via confiabilidade digital). 50% dos gastos 
globais em internet das coisas estão concentrados em dois 
países: Estados Unidos e China. Mais de 75% do mercado 
de computação em nuvem está concentrado nos Estados 
Unidos e China. Ambos os países concentram 90% do valor 
de capitalização de mercado das 70 maiores plataformas 
digitais do mundo. As diferenças são enormes.”  

 

PORQUE 
 

II. “Metade do mundo permanece sem conexão com a 
internet. Nos países menos desenvolvidos, de cinco pes-
soas, uma está conectada. A diferença de gênero (no uso 
da internet é definida como diferença entre as taxas de 
penetração de usuários masculinos e femininos) é maior 
nas economias mais pobres.” 

 

Após a análise das duas inferências, é possível afirmar que: 
(A) A primeira está correta e demonstra a concentração da 

economia digital e tecnológica em dois países: Estados 
Unidos e China. A segunda está correta, uma vez que re-
trata a desigualdade em relação a outros países. 

(B) A primeira está correta e demonstra a concentração da 
economia digital e tecnológica em dois países: Estados 
Unidos e China. A segunda está incorreta, pois não re-
trata a desigualdade em relação aos outros países. 

(C) A primeira está incorreta, pois o fosso entre países ricos 
e pobres diminuiu, de acordo com os dados e os valores 
da economia digital. A segunda está incorreta, porque 
não exemplifica as diferenças entre países ricos e pobres. 

(D) A primeira está incorreta e não demonstra a concentra-
ção da economia digital e tecnológica em dois países: 
Estados Unidos e China, uma vez que não leva em consi-
deração o dinamismo de outras economias ricas. A se-
gunda está correta, uma vez que retrata a desigualdade 
em relação aos outros países. 

(E) A primeira está correta, pois a nova economia digital se 
concentra em apenas dois países: Estados Unidos e 
China. Isso se deve ao poderio econômico dessas duas 
nações, que apresentam os maiores PIBs mundiais. A se-
gunda está incorreta, porque não exemplifica a dife-
rença entre países ricos e pobres.  

 

Questão 16 
O historiador, em sua obra, faz uma análise interessante e 
polêmica. Ao longo da obra, o leitor é convidado a (re)con-
ceituar três temas: os perpetradores do Holocausto, o 
antis-semitismo alemão e a natureza da sociedade alemã 
durante o período nazista. Além disso, o autor mostra que 
entender o Holocausto é o ponto-chave para compreender 
a Alemanha nazista. Goldhagen parte deste ponto para 
compreender como os nazistas chegaram ao poder na Ale-
manha, suprimiram a esquerda, reergueram a economia, 
estruturaram o Estado e sustentaram a guerra.     
 

“Entendo que isso só poderá ser feito quando essa análise 
estiver embebida na compreensão da sociedade alemã 
antes e durante o período nazista, particularmente no caldo 
de cultura política gerador dos perpetradores e de suas 
ações. Isso tem ficado notadamente ausente nas tentativas 
de explicar as ações dos perpetradores e tem invalidado as 
tentativas de promover enfoques situacionais, aqueles 
dedicados quase exclusivamente às influências institucio-
nais e psicológicas, geralmente entendidas como fontes de 
pressão irreversíveis.”  
(GOLDHAGEN, Daniel Jonah. Os Carrascos Voluntários de Hitler. O povo 

alemão e o Holocausto. São Paulo, Cia. das Letras, 1997. p. 15.) 
 

Segundo o historiador, a principal motivação que levou 
milhares de alemães a se tornarem perpetradores do Holo-
causto foi: 
(A) Os homens e mulheres transformados em perpetradores 

do Holocausto foram moldados e operados dentro de 
um contexto histórico e social. 

(B) Centenas de milhares de alemães contribuíram para o 
genocídio, sem saber o que realmente aconteceu; esse 
foi o fato que mais colaborou para o Holocausto na Ale-
manha.   

(C) A questão econômica, pois muitos dos alemães tinham 
na eliminação dos judeus uma possibilidade de vanta-
gens econômicas, seja na aquisição de bens, ou de aca-
bar com a concorrência. 

(D) As crenças antissemíticas alemãs foram o principal agen-
te causador do Holocausto; as ideias sobre judeus, difun-
didas na Alemanha durante décadas, induziram alemães 
comuns a sistematicamente matar judeus. 

(E) Na sistemática exclusão dos judeus da vida pública, a 
política antijudaica atingiu todos os setores da sociedade 
alemã; os judeus foram proibidos de ocupar qualquer 
cargo público, além de exercer medicina e advocacia.  
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Questão 17 
“A ideia de que os brancos europeus podiam sair coloni-
zando o resto do mundo estava sustentada na premissa de 
que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao 
encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa 
luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre 
foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui 
na Terra, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade, 
que guiou muitas escolhas feitas em diferentes períodos da 
História. Essas agências e instituições foram configuradas e 
mantidas como estruturas dessa humanidade. E nós legiti-
mamos sua perpetuação, aceitamos suas decisões, que, 
muitas vezes, são ruins e nos causam perdas, porque estão 
a serviço da humanidade que pensamos ser. Como justificar 
que somos uma humanidade, se mais de 70% estão total-
mente alienados do mínimo exercício de ser?”  
 (KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Editora: 

Companhia das Letras, 2019. p. 13.) 
 

Considerando as informações anteriores, é possível afirmar 
que o pensador indígena faz uma profunda crítica à ideia de: 
(A) Concepção de verdade do racionalismo, que guiou mui-

tas escolhas feitas em diferentes períodos da História.  
(B) Verdade, ou uma concepção de verdade, que guiou mui-

tas escolhas feitas em diferentes períodos da História. 
(C) Esquerda e direita presentes nos embates políticos do 

passado e do presente, em que índios estão resistindo 
há mais de quinhentos anos.  

(D) A modernização e o progresso que jogaram pessoas do 
campo e da floresta para viverem em favelas e em perife-
rias, para se transformarem em mão de obra nos centros 
urbanos.  

(E) Humanidade, pois justifica que uma parcela da humani-
dade está totalmente alienada ao mínimo exercício de 
ser; além disso, ela suprime a diversidade, nega a plurali-
dade das formas de vida, de existência e de hábitos.   

 
Questão 18 
“No Brasil é comum afirmar que a nação se formou com o 
processo de Independência que explodiu em 1822. Neste 
contexto, todos os movimentos sociais que no Brasil – prin-
cipalmente os que ocorreram na Amazônia nas décadas de 
1820-1840 (conhecida como Cabanagem) – são tidos como 
revoltas ou rebeliões separatistas foram rapidamente repri-
midas pelo Império. No caso da Amazônia, essa identidade 
foi feita muito mais tarde e diferente do restante do terri-
tório brasileiro.” 
(RICCI, Magda. Fronteiras da Nação e da revolução: Identidades locais e 

a experiência de ser brasileiro na Amazônia (1820-1840). p. 01.) 
 

Sobre o processo de independência e a constituição da 
identidade nacional, é possível afirmar que: 
(A) A independência do Brasil é consequência direta do forta-

lecimento da identidade nacional; só assim foi possível 
lutar contra Portugal.  

(B) A constituição da identidade brasileira se deu de norte a 
sul do nascente país; esse motivo levou à manutenção 
da unidade territorial. 

(C) O projeto de nação arquitetado pelo Império foi bem-       
-sucedido, visto que o imperador recorreu à história para 
mostrar o passado comum deste povo.  

(D) As revoltas ocorridas durante o Império, mais especifica-
mente no Período Regencial, foram frutos da política 
descentralizadora da Monarquia, a qual respeitou as 
singularidades das regiões brasileiras.  

(E) Os cabanos se intitulavam patriotas, não necessariamen-
te era sinônimo de ser brasileiro; mas este sentimento 
fazia surgir, no interior da Amazônia, uma identidade 
comum entre povos de etnias e culturas diferentes das 
demais regiões.  

 
MATEMÁTICA 

 
A informação contextualiza as questões 19 e 20. Leia-a aten-
tamente. 
 

“Um especialista em políticas públicas da área de saúde 
elaborou um estudo sobre o impacto de um programa de 
governo que visará ampliar o número de famílias carentes 
atendidas pelo projeto. Estimou-se que, segundo o modelo 
a ser implementado, o número de famílias que seriam bene-

ficiadas é dado pela seguinte função: f(x) = log81 (x + 3)10 + 

5 ,
2

em que x é o valor, em milhões de reais, investido no pro-
grama.” 
 

Questão 19 
Quantas famílias serão beneficiadas ainda que essa política 
pública não possua nenhum investimento financeiro? 
(A) 2,5 milhões de famílias. 
(B) 3,0 milhões de famílias. 
(C) 4,0 milhões de famílias. 
(D) 5,0 milhões de famílias. 
(E) Nenhuma família. 
 
Questão 20 
Segundo o estudo elaborado, para que sejam beneficiadas 
7,5 milhões de famílias, quantos reais devem ser investidos 
no programa? 
(A) 3,0 milhões. 
(B) 4,0 milhões. 
(C) 6,0 milhões. 
(D) 8,0 milhões. 
(E) 9,0 milhões. 
 
Questão 21 
Gilson é atleta e está fazendo um replanejamento de seu 
consumo calórico. Ele pretende gastar, com os treinos que 
faz, a quantidade de calorias ingeridas no período de 10 dias. 
Sabendo-se que o esporte praticado por ele consome 150 
calorias para cada 10 minutos de treino e que ele consome 
3.000 calorias por dia, qual será o tempo de treino necessá-
rio para que Gilson obtenha um equilíbrio entre as quanti-
dades de calorias ingeridas e consumidas nos treinos no 
período de 10 dias?  
(A) 33 horas e 3 minutos. 
(B) 33 horas e 10 minutos. 
(C) 33 horas e 20 minutos. 
(D) 33 horas e 33 minutos. 
(E) 33 horas e 40 minutos. 
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Questão 22 
Três pontos não colineares formam, no plano cartesiano, 
um polígono de três lados com área igual a 5 cm². Sendo as 
coordenadas destes pontos, em centímetros, dadas por (3, 
2); (5, x); e, (4, 2x), em que x é um número positivo, qual é 
o valor de x? 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 
 
Questão 23 
Marcela está viajando de férias e deseja presentear seus 
três sobrinhos com lembranças da viagem. Ao entrar na 
loja de lembrancinhas, ela encontrou as seguintes opções 
de presentes: camiseta, caneca e chaveiro, cada um dispo-
nível nas cores: preto, azul, branco, vermelho e rosa. Se 
Marcela decidir comprar três camisetas de cores diferen-
tes, três chaveiros de cores diferentes e três canecas de 
cores diferentes — sendo que cada sobrinho receberá uma 
unidade de cada tipo de presente, de quantas maneiras 
distintas ela poderá presenteá--los? 
(A) Acima de 1.000.000. 
(B) Abaixo ou igual a 1.000. 
(C) Acima de 1.000 e abaixo ou igual a 10.000. 
(D) Acima de 10.000 e abaixo ou igual a 100.000. 
(E) Acima de 100.000 e abaixo ou igual a 1.000.000. 
 
Questão 24 
O conselho de administração de determinada empresa ela-
borou um mapa de risco para a ocorrência de acidentes de 
trabalho em seus diversos setores, que foram classificados 
conforme a tabela a seguir: 
 

Classificação do 
Setor 

Índice de 
Acidentes 

Valor da 
função 

Roxo Altíssimo P(x) > 51 
Vermelho Alto 30 < P(x) ≤ 51 
Amarelo Médio 15 < P(x) ≤ 30 

Verde Baixo 6 < P(x) ≤ 15 
Azul Baixíssimo 0 < P(x) ≤ 6 

 

O engenheiro de segurança do trabalho, responsável pelo 

mapa, obteve a seguinte função matemática: ( ) 1P x =
3

x2 

+ 3, em que x é o número de funcionários do setor e P é a 
probabilidade de ocorrência de acidentes. Com base nesses 
dados, qual deverá ser o número máximo de funcionários 
para que um setor seja classificado como amarelo em peri-
culosidade? 
(A) 9 funcionários. 
(B) 12 funcionários. 
(C) 15 funcionários. 
(D) 18 funcionários. 
(E) 21 funcionários. 
 

Questão 25 
Para construir um encanamento de um banheiro, o respon-
sável pela obra calculou um ângulo de 30° a partir do sani-
tário, de modo que ele chegue à rede de esgoto, conforme 
ilustra a figura esquemática a seguir: 
 

 
 

Com base nessa figura, sabendo-se que a rede de esgoto 
está a uma profundidade z = 1,4 metro da base do sanitário, 
o comprimento do cano utilizado está entre: 
(A) 140 cm e 170 cm 
(B) 170 cm e 200 cm 
(C) 200 cm e 230 cm 
(D) 230 cm e 260 cm 
(E) 260 cm e 290 cm 
 
Questão 26 
A figura representa a planta do Setor Laboratorial de deter-
minada Universidade, que será composto por três salas: A, 
B e C:  
 

 
 

Considere que o elaborador do projeto esqueceu o valor de 
x, mas sabe que os segmentos AH, BG, CF e DE são para-
lelos, que o ângulo DÊF é reto, e que os segmentos pos-
suem os seguintes valores: AB = 7,5 m; GH = 6 m; BC = x; FG 
= 10 m; CD = 10 m; EF 8 m. Com base nessas informações, é 
possível deduzir que o Setor Laboratorial possui uma área 
total de: 
(A) 360 m² 
(B) 420 m² 
(C) 460 m² 
(D) 480 m² 
(E) 520 m² 
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BIOLOGIA 
 
Questão 27 
Com três semanas de gestação, Maria descobriu sua gravi-
dez e aguarda ansiosa para saber o sexo do bebê. Porém, 
nesse período, o embrião ainda está em desenvolvimento, 
passando pelo processo conhecido por gástrula ou gastru-
lação, fase que ocorre a seguinte formação: 
(A) Tubo neural. 
(B) Folhetos germinativos.   
(C) Mórula, um maciço celular com poucas células. 
(D) Uma cavidade central, conhecida por blastocele. 
(E) Cavidade interna do corpo, conhecida por celoma. 
 
Questão 28 
O conjunto de trocas gasosas que acontece nos seres hu-
manos é de responsabilidade dos pulmões. Sobre a 
anatomia desse órgão, analise as afirmativas a seguir. 
I. São esponjosos e divididos em lobos, sendo que o direito 

tem dois e o esquerdo três. 
II. São protegidos pela pleura; seu espaço interno é um 

remanescente do celoma embrionário. 
III. No seu interior, as trocas gasosas com os capilares são 

feitas por pequenas bolsas conhecidas por bronquíolos 
pulmonares. 

IV. Entre a pleura interna e externa há um líquido que 
permite que elas se deslizem uma sobre a outra durante 
o movimento respiratório. 

Está INCORRETO o que se afirma apenas em 
(A) I e II.   
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) II e IV. 
(E) III e IV. 
 
Questão 29 
Em janeiro de 2018, uma espécie (A) tinha população de 
180 indivíduos numa área de 60 Km2; porém, na mesma 
época, houve uma invasão de 60 indivíduos de outra espé-
cie (B) em seu território, ocasionando uma competição. 
Devido à relação entre as espécies (A) e (B), em janeiro de 
2020, a espécie (A) diminuiu a sua população para 60 indiví-
duos, enquanto (B) teve um aumento de população para 
120 indivíduos. De acordo com esses dados, é correto 
afirmar que: 
(A) A densidade populacional da espécie A, em 2018, era de 

02 ind/km2.   
(B) A espécie B apresentava uma densidade populacional, 

em 2018, de 02 ind/km2. 
(C) Quatro indivíduos passaram a viver menos, em 2020, da 

espécie A, numa área hipotética de km2. 
(D) As densidades populacionais de A e B, em 2020, foram 

de 02 ind/km2 e 01 ind/km2, respectivamente.  
(E) A quantidade de indivíduos a viver mais, da espécie B, 

em 2020, foi de 01 numa área hipotética de km2. 
 
 
 

Questão 30 
A célula é a unidade que forma todos os seres vivos. E, 
quanto ao número de células, os seres vivos podem ser 
classificados como: unicelulares – constituídos por uma úni-
ca célula; ou multicelulares – constituídos por numerosas 
células. A ameba, a samambaia, a bactéria da hanseníase e 
o micélio podem ser classificados, respectivamente, como:  
(A) Unicelular; pluricelular; unicelular; e, unicelular.   
(B) Pluricelular; pluricelular; unicelular; e, unicelular. 
(C) Pluricelular; unicelular; unicelular; e, pluricelular. 
(D) Unicelular; pluricelular; unicelular; e, pluricelular. 
(E) Unicelular; unicelular; pluricelular; e, pluricelular. 
 
Questão 31 
As bactérias são seres procariontes; sua forma ou morfolo-
gia podem ser espiraladas, esféricas ou cilíndricas. Em fun-
ção de variações quanto à forma, costuma-se dividir as 
bactérias em cinco grupos: cocos, espirilos, bacilos, espiro-
quetas e vibriões. A bactéria, causadora da cólera, apresen-
ta um formato do tipo vibrião, cujo nome científico é Vibrio 
cholerae, conhecido popularmente por ‘vibrião da cólera’. 
Considerando as imagens de microscopia, qual delas cor-
responde a tal bactéria? 
 

(A) 

 

  

(B) 

 

  

(C) 

 

  

(D) 

 

  

(E) 
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Questão 32 
Analise as figuras a seguir. 

I. Liquens

II. Caravela-portuguesa
(Physalia pelagica)

III. Cupinzeiro

As relações ecológicas observadas na figura são: 
(A) I. Colônia II. Sociedade III. Colônia
(B) I. Protocooperativismo II. Colônia III. Colônia
(C) I. Mutualismo obrigatório II. Colônia III. Sociedade
(D) I. Protocooperativismo II. Sociedade III. Sociedade
(E) I. Mutualismo obrigatório II. Sociedade III. Colônia

Questão 33 
A urina é formada a partir do plasma sanguíneo; há três 
processos envolvidos na sua produção: filtração glomeru-
lar, reabsorção tubular e secreção tubular. Esses processos 
ocorrem nos néfrons, unidades microscópicas, presentes 
nos rins. O néfron é um tubo longo, fechado em uma extre-
midade e aberto na outra, formado por várias estruturas, 
cada qual com uma função. Em qual parte do néfron ocorre 
a reabsorção de água e sódio durante a produção da urina? 
(A) Túbulo coletor.
(B) Alça néfrica ou de Henle.
(C) Túbulo contorcido distal.
(D) Túbulo contorcido proximal.
(E) Cápsula renal ou de Bowman.

Questão 34 
Os vírus são seres que não podem ser cultivados em meio 
de cultura somente com nutrientes, pois são parasitas 
intracelulares obrigatórios, sendo possível o seu cultivo 
apenas no meio contendo células. Muitos desses seres 
induzem a célula a se dividir, e isso pode estar associado ao 
câncer; alguns são transmitidos pelo ar, alimentos, água e 
animais; e, outros, ainda, são sexualmente transmissíveis 
como, por exemplo: 
(A) HIV; HPV; e, herpes.
(B) HIV; HPV; e, gonorreia.
(C) HIV; herpes; e, hepatite A.
(D) Herpes; hepatite A; e, sífilis.
(E) Hepatite A; influenza; e, clamídia.

Questão 35 
Durante uma viagem para o sul do Brasil, um casal encan-
tou-se com a paisagem e os locais por onde percorreram. 
E, através de uma pesquisa, descobriram que se encontra-
vam num bioma brasileiro conhecido por Florestas das 
Araucárias. Foram várias as características pesquisadas, e, 
muitas delas, puderam ser visualizadas. Descobriram, ain-
da, através da pesquisa, que a flora desse bioma se caracte-
riza por apresentar: 
(A) Árvores de grande porte como a castanheira, cujo tronco 

pode atingir até 3 m de diâmetro; além da seringueira,
de onde se extrai o látex.

(B) Vegetação arbórea bem espaçada formada por peque-
nas árvores e arbustos; dentre as espécies mais comuns
estão a caviúna, o ipê e a peroba-do-campo.

(C) Plantas xeromórficas, além de arbustos e árvores baixas
como: mimosas, acácias e amburanas; plantas que, em
sua maioria, perdem folhas na estação seca.

(D) A palmeira Orbignya martiana, conhecida popularmente 
por ‘babaçu’, onde das sementes se extrai o óleo e as
folhas são utilizadas para a cobertura de casas e fabrica-
ção de utensílios domésticos.

(E) O pinheiro brasileiro, no andar arbóreo; as samambaias
arborescentes e diversos arbustos, no andar arbustivo,
que é muito denso; e as gramíneas, no andar herbáceo,
formando a vegetação rasteira.
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Questão 36 
Os rios, os lagos e os oceanos representam os ecossistemas 
aquáticos. Os seres vivos, nesses ambientes, são classifica-
dos em três grandes categorias: plâncton, nécton e bentos. 
Sobre esses ambientes, analise as afirmativas a seguir. 
I. Ambiente onde os organismos vivem em contato com o 

substrato. 
II. Ambiente onde estão a maioria dos peixes e dos 

mamíferos aquáticos. 
III. Ambiente onde se encontram animais que se deslocam 

ativamente na coluna de água. 
IV. Ambiente em que um conjunto de organismos vivem em 

suspensão na coluna de água. 
V. Os seres, nesse ambiente, não apresentam locomoção 

ativa, isto é, são carregados passivamente pelas corren-
tezas. 

VI. Existem organismos nesses ambientes que são sésseis, 
como as algas macroscópicas e os corais. 

Correspondem à categoria nécton apenas as afirmativas  
(A) I e II. 
(B) I e VI. 
(C) II e V. 
(D) II e III. 
(E) III e VI. 
 

FÍSICA 
 
Questão 37 
Um corpo que cai em queda livre sofre a aceleração gravi-
tacional g. Considere um corpo de massa m, inicialmente 
em repouso, que sofre queda livre a partir de uma altura h. 
 

 
 

Qual será a expressão de sua energia cinética em função da 
sua altura z em relação ao solo? 

(A) C
mgz

E =
2

 
 

(B) 
( )–

C
mg h z

E =
2

 
 

(C) ( )–CE = mg h z   
 

(D) 
( )–

2

C
mg h z

E =
2

 
 

(E) ( )–CE = mg h z  

 
 
 

Questão 38 
Um estudante deseja enfeitar seu quarto colocando 
esferas de vidro penduradas em cabos no interior de um 
aquário cheio de água, de modo a deixá-las totalmente 
submersas na água para gerar um efeito visual interessante 
e colorido, conforme ilustra a figura a seguir. Considere que 
T1 e T2 sejam as trações nos cabos 1 e 2, respectivamente; 
que E1 e E2 sejam as forças de empuxo sobre as esferas m1 
e m2, respectivamente. 
 

 
 

Sabendo-se que as esferas possuem o mesmo volume e 
que m1 = 15 kg e m2 = 18 kg, é correto afirmar que: 
(A) T1 < T2 e E1 = E2 

(B) T1 > T2 e E1 = E2 

(C) T1 < T2 e E1 < E2 

(D) T1 > T2 e E1 > E2 

(E) T1 = T2 e E1 = E2 

 
Questão 39 
Em um recipiente termicamente isolado são inseridos 200 
gramas de água a 5°C e certa massa de um metal X a uma 
temperatura de 65°C, de tal modo que a temperatura de 
equilíbrio do sistema é de 15°C. Considerando-se que os 
calores específicos do metal X e da água são, respectiva-
mente, 0,20 cal/g°C e 1 cal/g°C, qual foi a massa desse 
metal utilizada no processo? 
(A) 100 g 
(B) 150 g 
(C) 200 g 
(D) 250 g 
(E) 300 g 
 
Questão 40 
Com base nas previsões das Leis de Kepler, analise as afir-
mativas a seguir sobre a quantidade de movimento de um 
planeta que orbita em torno do Sol. 
I. A quantidade de movimento será maior quanto mais 

distante o planeta estiver do Sol. 
II. O módulo da quantidade de movimento é máximo no 

periélio. 
III. A quantidade de movimento é constante durante todo o 

movimento do planeta. 
Está correto o que se afirma apenas em 
(A) I. 
(B) II. 
(C) I e II. 
(D) I e III. 
(E) II e III.  
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Questão 41 
Durante um teste realizado com três resistores: RX, RY e Rz, 
foram aplicadas as tensões de 20 V, 25 V e 35 V em cada 
um e, ainda, obtidas as seguintes intensidades de corrente: 
 

 
 

Com base nesses resultados, é correto afirmar que são 
resistores ôhmicos apenas: 
(A) RY 
(B) RZ 
(C) RX e RZ 
(D) RX e RY 
(E) RY e RZ 

 
Questão 42 
Duas partículas são lançadas, sob mesma direção, em um 
campo magnético uniforme B = 12,5 T. As informações 
sobre as partículas são as constadas na tabela seguinte: 
 

 
 

Considere que ambas as partículas se deslocam em direção 
perpendicular à do campo magnético e que os raios de suas 
trajetórias são iguais. Qual é o valor da energia cinética da 
partícula B? 
(A) 6,25 J 
(B) 7,50 J 
(C) 9,00 J 
(D) 10,8 J 
(E) 12,5 J 
 
Questão 43 
Durante o teste de um aparelho elétrico, utilizou-se a 
seguinte intensidade de corrente em função do tempo, 
conforme o gráfico a seguir: 
 

 
 

A quantidade de carga elétrica, medida em milicoulombs, 
utilizada durante os 14 segundos do teste, está compreen-
dida entre: 
(A) 90 e 104  
(B) 105 e 109 
(C) 110 e 114 
(D) 115 e 119 
(E) 120 e 130 
 
 

Questão 44 
Considere um sistema termodinâmico composto por 1 mol 
de um gás ideal monoatômico. Sobre esse sistema, tendo 
em vista a Primeira Lei da Termodinâmica, é correto afir-
mar que: 
(A) Se o gás sofrer uma expansão isotérmica, sua energia in-

terna será reduzida em função do aumento de volume. 
(B) Se o gás sofrer uma expansão isotérmica, sua energia in-

terna será aumentada em função do aumento de volu-
me. 

(C) Se o gás sofrer uma transformação isovolumétrica, todo 
calor trocado por ele irá alterar diretamente sua energia 
interna. 

(D) Na transformação adiabática, quando o gás recebe calor, 
este será utilizado para realizar trabalho, mantendo-se a 
energia interna constante. 

(E) Ao sofrer uma compressão isovolumétrica, o gás terá sua 
energia interna aumentada em relação direta com o 
trabalho recebido do meio externo. 

 
QUÍMICA 

 
Questão 45 
Atualmente, o ácido sulfúrico é a substância inorgânica 
mais produzida e mais consumida no mundo. É a matéria-
prima utilizada para fabricar detergentes e o seu maior 
consumo se dá na fabricação de fertilizantes, como os 
superfosfatos e o sulfato de amônio. É, ainda, utilizado nas 
indústrias petroquímica, de papel, de corantes e nos 
acumuladores de chumbo (baterias de automóveis). O 
ácido sulfúrico é um ácido: 

(A) Forte, volátil e oxiácido. 
(B) Fraco, volátil e hidrácido. 
(C) Moderado, volátil e oxiácido. 
(D) Forte, pouco volátil e oxiácido. 
(E) Moderado, pouco volátil e hidrácido. 
 
Questão 46 
Ácidos e bases são funções inorgânicas de extrema impor-
tância para os seres vivos. Os ácidos conferem o sabor azedo 
ao limão e às demais frutas cítricas, enquanto o uso das ba-
ses está relacionado a produtos de limpeza. Arrhenius, Lowry 
e Lewis, os principais estudiosos que desenvolveram teorias 
sobre ácidos e bases, tentaram explicar as características e 
os principais comportamentos dessas funções. Sobre as 
propriedades de ácidos e bases, é INCORRETO afirmar que: 

(A) Carbonatos e bicarbonatos, quando reagem com ácidos, 
liberam gás carbônico. 

(B) A cor que a solução de fenolftaleína apresentará na pre-
sença de vinagre é rosa. 

(C) Ao misturar um ácido e uma base, os íons H+ e OH- inte-
ragem, produzindo água. 

(D) Os ácidos reagem com muitos metais e, ao reagirem, 
produzem gás hidrogênio e um sal do metal. 

(E) Na reação entre o ácido nítrico e o hidróxido de magné-
sio, são produzidos nitrato de magnésio e água. 
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Questão 47 
Existem compostos oxigenados que são naturais e estão 
presentes em processos metabólicos importantes, como o 
açúcar, a glicerina, o colesterol e o amido. E existem, tam-
bém, compostos orgânicos presentes em produtos utiliza-
dos no cotidiano, como perfumes, plásticos e combustíveis. 
Esses compostos possuem grande importância econômica, 
pois participam de muitas reações realizadas em indústrias 
para a produção de diversos materiais. Sobre as proprieda-
des de compostos orgânicos oxigenados, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Os ácidos carboxílicos não formam pontes de hidro-

gênio e, por isso, apresentam ponto de ebulição muito 
baixo. 

(     ) A temperatura de ebulição é maior no propan-1-ol do 
que no etanol. 

(     ) O etanal possui uma temperatura de ebulição maior 
que o etanol. 

(     ) A interação intermolecular do aldeído é dipolo-dipolo. 
A sequência está correta em 
(A) F, F, V, V. 
(B) V, F, F, V. 
(C) V, V, F, F. 
(D) F, V, F, V. 
(E) V, F, V, F. 
 
Questão 48 
Sabe-se que existem, atualmente, milhões de compostos 
orgânicos, agrupados em funções orgânicas, e cada um 
deve ter um nome que o identifique. Historicamente, o 
nome dos compostos orgânicos era dado à medida que eles 
eram descobertos. Geralmente, os nomes estavam relacio-
nados com sua fonte de obtenção. O rápido desenvolvi-
mento da química orgânica forçou o estabelecimento de 
regras para a nomenclatura dos compostos orgânicos. Qual 
o nome do composto e a fórmula molecular obtida a partir 
do metano por meio da substituição de seus quatro 
hidrogênios pelos grupos substituintes metil à esquerda, 
isopropil à direita, terc-butil acima e fenil abaixo? 
(A) 3-etil-2, 2, 3-trimetiloctano / C15H26 
(B) 3-fenil-2, 2, 3, 4-tetrametilpentano / C15H24 
(C) 3-fenil-2, 3, 4, 4-tetrametilpentano / C15H25 
(D) 2-fenil-1, 2, 2, 3, 4-pentametilbutano / C15H25 
(E) 3-isopropil-3-fenil-2, 2-dimetil-butano / C15H24 
 
Questão 49 
A eletroquímica é a parte da química que estuda não só os 
fenômenos envolvidos na produção de corrente elétrica a 
partir da transferência de elétrons ocorrida em reações de 
óxido-redução, mas também a utilização de corrente elé-
trica na produção dessas reações. A primeira pilha elétrica 
foi construída em 1800, pelo cientista Alessandro Volta. 
Uma pilha é constituída por um eletrodo de ferro e outro 
de prata; seu funcionamento é baseado nas semirreações; 
adiante, cada uma representada com o respectivo poten-
cial padrão de redução: 
                               Fe+2  + 2 e- ↔ Fe    E0 = –0,44 v 
                               Ag+  + 1 e- ↔ Ag     E0 =  0,80 v 

Considerando tais informações, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O Fe+2 é o agente redutor. 
II. O potencial dessa pilha é 1,24 v. 
III. O eletrodo de prata funciona como cátodo. 
Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 
Questão 50 
A intenção inicial dos químicos, ao tentarem produzir os 
primeiros polímeros, foi copiar os polímeros naturais. O 
primeiro polímero sintético de interesse industrial foi o 
nitrato de celulose obtido em 1869. A partir dele, com o 
conhecimento das reações envolvidas nesse processo e 
com o desenvolvimento tecnológico, foi possível sintetizar 
uma grande quantidade de novos polímeros. Sobre os 
polímeros, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas.  
(     ) O teflon é o produto da polimerização do tetrafluoreteno. 
(     ) A reação de polimerização por condensação que origi-

na as poliamidas ocorre entre um diácido carboxílico e 
uma diamina. 

(     ) A baquelite é formada pela reação entre o fenol e o 
ácido etanoico. 

(     ) Poliacetato de vinila é o produto obtido pela polimeri-
zação do meta-acrilato de metila. 

A sequência está correta em 
(A) F, F, V, V. 
(B) V, F, F, V. 
(C) V, V, F, F. 
(D) F, V, F, V. 
(E) V, F, V, F. 
 
Questão 51 
A poluição se refere a uma modificação ambiental que afe-
ta, de maneira desfavorável, os seres humanos e também 
outras formas de vida encontradas naquele local. A polui-
ção é, geralmente, provocada pelo homem e suas ativida-
des, sendo responsável por provocar diversos danos aos ecos-
sistemas. Sobre poluição, analise as afirmativas a seguir. 
I. Polímeros como o PVC e os poliacrilatos, ao serem inci-

nerados, produzem HCl e HCN. As cinzas devem ser des-
cartadas em aterro sanitário. 

II. A eutrofização ocorre como consequência do aumento 
da quantidade de nutrientes no ambiente aquático, 
especialmente fósforo e nitrogênio. 

III. Entre os gases do efeito estufa que estão aumentando 
de concentração, o CO e o NH4 são os mais importantes. 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
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Questão 52 
Antes do desenvolvimento da indústria química, no fim do 
século XIX e início do século XX, somente substâncias obti-
das de fontes naturais eram disponíveis para tratamento 
de doenças, tingimento de tecidos e fabricação de produ-
tos de limpeza e perfumes. Esses produtos obtidos de 
fontes naturais eram utilizados sem o conhecimento de sua 
estrutura. Com o desenvolvimento da química orgânica, foi 
possível determinar as estruturas desses compostos e 
produzí-los por meio de reações químicas. Sobre as reações 
químicas, é INCORRETO afirmar que: 
(A) Grupos alquila e halogênios orientam a segunda subs-

tituição em um anel aromático para a posição meta. 
(B) A reação entre 1 mol de água e 1 mol de alquino gera um 

composto instável – o enol, que irá originar, espontanea-
mente, um aldeído ou uma cetona. 

(C) Os aromáticos, devido à ressonância, normalmente 
sofrem reações de substituição; porém, em condições 
enérgicas ou em condições especiais, eles podem sofrer 
reações de adição. 

(D) A oxidação branda ocorre com hidrocarbonetos insatu-
rados; o elemento oxigênio, geralmente é obtido a partir 
do permanganato de potássio em meio neutro ou ligeira-
mente básico, diluído a frio.  

(E) A finalidade da utilização do zinco na ozonólise de alque-
nos é evitar que o oxigênio, que pode ser produzido pela 
decomposição da água oxigenada, oxide o aldeído, 
transformando-o em ácido carboxílico. 

 
Questão 53 
As proteínas apresentam uma extrema lista de funções no 
organismo e são encontradas em todas as estruturas da 
célula, substâncias intersticiais, anticorpos, dentre outros. 
Diante de tamanha importância, é fundamental que as pro-
teínas sejam obtidas por meio de uma boa alimentação. 
Sobre as proteínas, marque V para as afirmativas verdadei-
ras e F para as falsas. 
(     ) A interação responsável pela formação de proteínas 

ocorre entre o grupo ácido presente em uma molécula 
de aminoácido, e o grupo básico, presente em outra 
molécula, com eliminação de água, originando uma 
ligação peptídica. 

(     ) As conformações espaciais podem ser alteradas ou 
destruídas por vários fatores como: ação do calor, sol-
ventes orgânicos, variações de pH e agentes oxidantes 
e redutores. 

(     ) As enzimas são proteínas que funcionam como catali-
sadores nas reações que ocorrem nos organismos. 

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

Questão 54 
Uma das aplicações da eletrólise é a galvanoplastia. Um 
processo eletroquímico em que uma fina camada de metal 
é empregada sobre a superfície de um objeto, metálico ou 
não. Esta técnica visa conferir a tais peças proteção contra 
desgastes devido à sua manipulação, utilização rotineira e 
corrosão. Sobre a eletrólise, analise as afirmativas a seguir. 
I. No processo de eletrólise, os elétrons emergem da pilha 

(gerador) pelo ânodo e entram na célula eletrolítica pelo 
cátodo, no qual produzem redução. Na célula eletrolí-
tica, os elétrons emergem pelo ânodo, no qual ocorre 
oxidação, e chegam à pilha pelo seu cátodo. 

II. Na eletrólise da solução de sulfato de cobre II, ocorre a 
oxidação do Cu2+.  

III. Em um processo de deposição, o Ag+ se reduziu a Ag; a 
quantidade de carga no processo foi de 0,01 Faraday; a 
massa de prata depositada foi de 3 g. 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
 
Read the text to answer 55. 
 

Roma Hrytsyshyn 
 

 

4 march, 2021 – 17:25 Germany. 
 

The last film I watched was “Once upon a Time ... in 
Hollywood”. That was a genre of comedy and drama. From 
the very beginning, I didn’t plan to watch the whole film in 
one sitting, I thought I would watch half an hour and then go 
to bed. But I didn’t notice that a little more than an hour had 
passed! The story was about TV actor Rick Dalton in 1969 in 
Los Angeles and his backup Cliff Booth, and how they are 
moving through the film industry. That plot was based on 
real events because then the actress Sharon Tate was killed. 
Thus, the director of the film, Quentin Tarantino, decided to 
remake the ending of the real story and showed a different 
version of events. Acting, directing techniques, music – all at 
the highest level. Actors fitted their roles like never before. 
Besides, they were both ones of my favorites – Leonardo Di 
Caprio and Brad Pitt. 

 In a nutshell, sometimes the plot of the film had a 
surprising twist and it was amusing and exciting at the same 
time. There were jaw-dropping and breathtaking pictures of 
the events. Especially I liked the director's style. It is a 
masterpiece of its kind. I definitely recommend watching 
this film once. 

(Available: https://learnenglish.britishcouncil.org.) 
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Questão 55 
Comments about movies are usually posted on social media 
profiles or public pages, review sites, among other platforms. 
The main purpose of a movie review is to inform readers 
about the film and its ideas. The expression IN A NUTSHELL, 
highlighted in the text, indicates the writer is: 
(A) Denying. 
(B) Warning. 
(C) Criticizing. 
(D) Summarizing. 
(E) Complimenting. 
 
Analyse the image to answer 56.  
 

 
(Available: https://www.mercurynews.com.) 

 
Questão 56 
The argumentative strategies employed in the building of 
an image follow precise objectives developed around a 
theme. Mark the item that is consistent with the image.   
(A) The 2020 Tokyo Olympic Games have been postponed.  
(B) Due to the Covid 19 Tokyo brought the Olympics forward. 
(C) Besides the Covid 19 the Tokyo Olympics faced a slump. 
(D) The Tokyo Olympic Games forecast the Covid 19 defeat. 
(E) The Covid 19 outburst affected the Tokyo Olympics ratings. 
 
Analyse image and text to answer 57. 
 

 
(Available: https://allpoetry.com.) 

 
Questão 57 
Mark the item which matches the text. 
(A) Most nouns share the same rule for plural. 
(B) A definite article is missing before “people”. 
(C) The possessive case’s improperly employed.  
(D) There is presence of an optional preposition.  
(E) An infinitive was used instead of a past form. 

Read the text to answer 58. 
 

How to read your shampoo label 
 

The first thing you need to know about reading your 
shampoo or hair product labels is that the ingredients are 
actually organised for you. The ingredients are listed in 
descending order from the greatest amount to least amount 
present in the shampoo. This means the first ingredient you 
see has the highest concentration and makes up the most of 
the product. Ingredients that make up less than 1% of the 
product will be at the end of the ingredients list and are 
listed in any order. Some ingredientes might be harming 
your hair. 

Silicones: these nasties were added to create a quick shine 
to your hair, but in the long term can cause extreme dryness 
and brittleness. Most silicones are quite easily identifiable as 
they mostly end in-cone (Dimethicone, Cyclomethicone, etc) 

Parabens: are preservatives that are put in shampoos 
to make them last longer. Studies have found they can be 
extremely harmful to the skin and even cause allergic 
reactions 

Sulfates: often used as a foaming agent in shampoo, 
meaning they are what makes your shampoo foam up. 
Though they may help to remove dirt from your scalp, they 
have been proven to strip hair of its natural oils, leaving hair 
brittle and dry. They are among the first ingredients listed 
and usually identified with the word ‘sulfate’ or ‘sodium’. 

Sodium Chloride: (a.k.a salt) is added to shampoos and 
conditioners to create a thicker consistency. However, as 
you can imagine adding salt to your shampoo can be a scalp 
irritant – particularly if your scalp is already sensitive. You 
will particularly want to avoid sodium chloride if you have 
recently had a keratin treatment. Sodium Chloride is known 
to strip keratin from the hair, completely reversing the 
effects of any keratin treatments. To avoid this, look out for 
‘sodium chloride’ on your shampoo bottles. Hopefully now 
your shampoo labels are looking a little less intimidating! 
Each hair type has different needs, and nobody knows your 
hair better than you. 

(Available: https://www.hairboutique.co.uk. Adapted.) 
 
Questão 58 
According to the text, it is true that: 
(A) In a shampoo label the ingredient list displays less than 

1% of the products’ features.  
(B) Besides adding luster to the hair, some chemicals will be 

identified by the suffix “cone”.  
(C) The least used products ought to come first in the 

shampoo labels’ list of ingredients. 
(D) As for shampoo labels, side effects are easily averted if 

users experience allergic reactions. 
(E) Sodium chloride, also known as salt, creates a thinner 

texture in shampoos and conditioners. 
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Read the dialogue to answer 59. 
 

A: How come the coat? It’s scorching! 
B: I might need it. The forecast for the end of the day is a 
downpour. 
 

Questão 59 
Choose the item that suits the dialogue content. 
(A) Speaker B is sad. 
(B) Speaker B’s wary. 
(C) The day’s freezing. 
(D) It will drizzle today. 
(E) A snowstorm’s due. 
 
Read the text to answer 60. 
 

 
(Available: https://www.voyaprenderingles.com.) 

 
Questão 60 
Considering use in context, analyse the highlighted words, 
and mark the item which is a modifier. 
(A) Can. (L3) 
(B) Cool. (L4) 
(C) Nest. (L6) 
(D) Aching. (L3) 
(E) Fainting. (L5) 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 
 
Haga la lectura de los versos de Neruda para contestar las 
cuestiones 55, 56 y 57. 
 

Si bien más de un dolor, congoja, duelo,  
terror, noche, silencio recogieron  
en esta amarga calle la sustancia  
de la época maldita,  
la calle no recuerda,  
ni tampoco la sangre de la desenfrenada guerra 
guarda sus manchas, no.  
La calle de Moscú está siempre nueva,  
recién abierta (…). 

(NERUDA, Pablo. Elegia. 1ª ed. Bilingue. Tradução Olga Savary. Porto 
Alegre/RS: L& PM, 1981, p. 76, 77.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 55 
La palabra “congoja” puede ser reemplazada por:  
(A) Amor.  
(B) Pasión. 
(C) Hambre. 
(D) Angustia. 
(E) Emoción. 
 
Questão 56 
“Dolor” y “sangre” empleadas en los versos de Neruda son 
ejemplos de palabras: 
(A) Homófonas.  
(B) Heterotônicas. 
(C) Heterogêneas. 
(D) Heterogenéricas. 
(E) Heterosemánticas. 
 
Questão 57 
En el verso: “ni tampoco la sangre de la desenfrenada guerra”, 
sobre la palabra subrayada “tampoco”, elija la alternativa 
correcta. 
(A) “Tampoco” es un adjetivo.  
(B) “Tampoco” es lo mismo que “poca cosa”.  
(C) “Tampoco” es una expresión que presenta idea de tiempo.  
(D) “Tampoco” es utilizada para negar algo después de haberse 

negado otra cosa. 
(E) “Tampoco” es utilizada solamente para negar algo después 

de haberse afirmado otra cosa.  
 
 
Haga la lectura del texto para contestar la cuestión 58. 
 
“Si tenés dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 °C, 
tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, rinitis/congestión 
nasal, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos. O si tenés 
solo pérdida brusca de gusto u olfato, aislate y consultá al 
sistema de salud de tu localidad.”  

(Informaciones del Ministerio de la Salud Argentino. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19. Acceso en: 

20/08/2021.) 
 

Questão 58 
“Tenés” y “consultá” son ejemplos de un aspecto regional 
conocido como: 
(A) Tuteo.  
(B) Seseo. 
(C) Ceceo.  
(D) Voseo.  
(E) Yeísmo.  
 
Questão 59 
Sobre el uso de “muy” y “mucho”, elija la opción correcta.  
(A) “Muy” es un adjetivo. 
(B) “Mucho” es siempre adverbio. 
(C) “Muy” es una forma apocopada.  
(D) “Muy” viene siempre al fin de la frase.  
(E) “Mucho” no tiene ninguna relación con “muy”. 
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Questão 60 
“Si yo no tengo tiempo de lectura, yo me aburro”: 
(A) “Si” es una afirmación.  
(B) El verbo aburrirse es tornarse ignorante.  
(C) El verbo aburrirse es lo mismo que animalizarse.  
(D) El verbo aburrirse es lo mismo que embrutecerse.  
(E) El verbo aburrirse puede ser sustituido por el verbo 

enojarse.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUÇÕES 

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

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

2. Não 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. Somente será permitido o acesso ao local de prova os candidatos que estiverem utilizando máscara, cujo uso é obrigatório 
durante toda a aplicação das provas e, ainda, nas dependências do prédio. Os candidatos poderão estar trajados 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. 

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 4 (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 5 (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 os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) e na Folha de Texto Definitivo (Redação) fornecidos estão 
corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato 
deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação. 

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

10. O candidato somente poderá se ausentar do local de provas após decorridas 2 (duas) horas do início da aplicação do 
Processo Seletivo para o Curso de Medicina – Vestibular 2022.  

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 desses 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 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 lhe deu origem. 

13. Os candidatos classificados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final e serão considerados 
aprovados os 100 (cem) primeiros colocados. 

14. O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado a partir das 20 (vinte) horas do dia 24 de outubro de 2021, nos 
endereços eletrônicos www.metropolitana-ro.com.br e www.institutoconsulplan.org.br.  

15. O resultado final do Processo Seletivo para o Curso de Medicina – Vestibular 2022 será divulgado pela internet, nos endereços 
eletrônicos www.metropolitana-ro.com.br e www.institutoconsulplan.org.br, em 09 de novembro de 2021, com a relação dos 
aprovados. 

16. A matrícula em 1ª chamada dos candidatos aprovados no limite de vagas será feita 10 de novembro de 2021 com o 
prazo até 12 de novembro de 2021 para efetivá-la, sob pena de perder a vaga para as próximas chamadas; as demais 
chamadas ocorrerão a partir dia 16 de novembro de 2021, e os candidatos que terão 3 (três) dias úteis para realizar a 
matrícula, sob pena de perder a vaga para o próximo classificado. 


	Silicones: these nasties were added to create a quick shine to your hair, but in the long term can cause extreme dryness and brittleness. Most silicones are quite easily identifiable as they mostly end in-cone (Dimethicone, Cyclomethicone, etc)
	Sulfates: often used as a foaming agent in shampoo, meaning they are what makes your shampoo foam up. Though they may help to remove dirt from your scalp, they have been proven to strip hair of its natural oils, leaving hair brittle and dry. They are ...
	Sodium Chloride: (a.k.a salt) is added to shampoos and conditioners to create a thicker consistency. However, as you can imagine adding salt to your shampoo can be a scalp irritant – particularly if your scalp is already sensitive. You will particular...



