
CENTRO UNIVERSITARIO 

APARÍCIO CARVALHO - FIMCA l•:cl

FIMCA 

Vestibular de Medicina - Edital nº 01/2022 
CENTROUNIVERSITÁRIO 

12 PROCESSO SELETIVO 2022 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO 

DE MEDICINA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO - FIMCA 

PERÍODO: PROVA: 

MANHA TIPO 04 -AZUL 
DATA: 

26/09/2021 

VESTIBULAR 

DE MEDICINA 

ORGANIZADOR: 

�� INSTITUTO
� CONSULPLAN 

INSTRUÇÕES NO VERSO DA PROVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

1º PROCESSO SELETIVO 2022 – CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO – FIMCA 

CURSO: MEDICINA (BACHARELADO) 
TIPO 04 – AZUL Ɗ 

PROVA DE REDAÇÃO 
 
Texto I 
 

Dignidade da pessoa humana face o abuso da liberdade de expressão e suas limitações 
 

As redes sociais se tornaram o ápice do mundo virtual por possibilitarem a interligação de pessoas de todos os lugares do 
mundo, buscando, de forma facilitada, a interação social entre os indivíduos. No entanto, em se tratando de um espaço 
amplamente diversificado e plúrimo, exsurge clara e insofismável, a vasta dessemelhança entre as pessoas que ali se encontram 
e que, por óbvio, não compartilham exatamente dos mesmos ideais, gerando os conflitos sociais nas redes. 

Os conflitos sociais pertinentes às redes sociais, em sua grande parte, já se tratavam de ideologias originárias do mundo 
físico, mas, devido à impossibilidade de propagação da manifestação de pensamento, se restringiam aos grupos sociais de 
convivência. Juntamente com a evolução tecnológica e digital, as redes sociais tornaram-se cada vez mais informais e próximas 
aos seus usuários, dando a ilusão de que seria um espaço intocável aos ditames do direito. 

Partindo da concepção de que no espaço virtual inexiste o contato físico, seus usuários se viram encorajados em expressar 
suas opiniões, sem qualquer ponderação de limites ao que se é postado, comentado e compartilhando o que se seria refletido 
em uma interação social corpórea. Ao momento em que por meio das redes sociais restou claro e evidente a tranquilidade de 
seus usuários em expressar tudo o que se pensa, as redes se tornaram um espaço de se noticiar opiniões preconceituosas, 
discriminatórias e intolerantes, principalmente com discursos de ódio voltados às minorias sociais.  

Por outro lado, o discurso de ódio ultrapassa os limites do bom senso, tendo em vista que tem como finalidade promover 
a violência, a discriminação ou o preconceito em detrimento de um grupo ou classe de pessoas em razão das características 
inerentes do ser humano. 

Quem profere discurso de ódio acredita ser permitido dizer tudo, sobre qualquer coisa, para qualquer um, em qualquer 
situação. Partindo desta lógica, o discurso de ódio contradiz a teoria filosófica, bem como os próprios princípios e garantias 
fundamentais, tendo, por exemplo, que a manifestação odiosa de pensamento não pode ser compreendida como parte legal 
da garantia constitucional da liberdade de expressão, caracterizando o abuso de direito. 

(Disponível em: https://jus.com.br/artigos/71639/discurso-de-odio-nas-redes-sociais. Acesso em: 09/06/2021. Com adaptações.) 
 
Texto II 
 

Estudo mostra raio X da intolerância nas redes sociais do Brasil 
 

A internet abre portas, rompe barreiras e fornece ferramentas muito úteis; porém, no mundo todo, ela deu voz a um lado 
sombrio do ser humano – e no Brasil não é diferente. O gráfico mostra o percentual de menções negativas dentro de cada 
universo de referências. 
 

 
 

No primeiro momento, parece que a internet criou uma onda de intolerância. Mas o fato é que as redes sociais apenas 
amplificaram discursos existentes no nosso dia a dia. No fundo, as pessoas são as mesmas, nas ruas e nas redes. Vejamos: o 
Brasil lidera as estatísticas de mortes na comunidade LGBT (dados da Associação Internacional de Gays e Lésbicas); mata muito 
mais negros do que brancos (Mapa da Violência); aparece em quinta posição em homicídios de mulheres (Mapa da Violência); 
registrou aumento de 633% nos casos de xenofobia (Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos); e, 6,2% dos seus empregadores 
confessam não contratar pessoas obesas (sites de recrutamento). 

(Disponível em: https://canaltech.com.br/internet/estudo-mostra-raio-x-da-intolerancia-nas-redes-sociais-do-brasil-75843/. Acesso em: 09/06/2021. 
Com adaptações.) 
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Texto III 
 

ONU: ‘Combater discurso de ódio nas redes sociais é grande desafio para a humanidade’ 
 

“Sabemos que o discurso de ódio virtual contra minorias com frequência leva a perigo severo no mundo real”, afirma 
relator da instituição internacional. 

 
São Paulo – A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou um relatório especial sobre discurso de ódio e redes sociais. 

O tema foi considerado como um “grande desafio para a dignidade humana” e um dos temas que precisam ser tratados nos 
próximos anos.  

O relator Fernando de Varennes considerou o combate à disseminação de difamação, mentiras e ódio como o desafio 
central da humanidade para o próximo período. “Minorias são o alvo preferencial para discurso de ódio on-line. Sabemos que 
discurso de ódio virtual contra minorias com frequência leva a perigo severo no mundo real”, disse. 

Varennes encaminhou um ofício para o Facebook, pedindo maior dedicação com o tema. “Que considere o direito das 
minorias étnicas, linguísticas e religiosas na hora de decidir sobre temas como discurso de ódio, o maior desafio para a dignidade 
humana atualmente.” 

O especialista independente contratado pela ONU saudou ações da rede social neste sentido. Durante seu trabalho de 
pesquisa, ele chegou a pedir pessoalmente remoção de conteúdos de discurso de ódio. “O Conselho Supervisor do Facebook 
aceitou seis casos apelando contra decisões de remoção de conteúdo. O órgão é independente para revisar as decisões de 
moderadores da rede social.” 

Ele considera a criação do Conselho pela empresa como uma “iniciativa inovadora e ambiciosa para regular a expressão 
on-line, em particular o discurso do ódio, que é essencial para a efetiva proteção das minorias mais vulneráveis ao redor do 
mundo”, mas pede maior vigor. O Conselho Supervisor do Facebook deveria considerar o Artigo 27 do Tratado Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos e a Declaração da Assembleia Geral da ONU sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias 
Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, assim como outras jurisprudências sobre os direitos das minorias. 

(Rede Brasil Atual. Cidadania. Tempos sombrios. Publicado 02/01/2021. Fragmento.) 
 
A partir dos textos motivadores redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema:  
 

As faces da intolerância e o discurso de ódio nas redes sociais 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
 

 
O texto contextualiza as questões de 01 a 06. Leia-o 
atentamente. 
 

A arquitetura hospitalar sob a ótica de um paciente na UTI 
 

Designer que aguarda transplante de coração reflete como 
o ambiente hospitalar  

poderia melhorar para acolher os pacientes. 
 
“Da janela lateral do quarto de dormir 
Vejo uma igreja, um sinal de glória 
Vejo um muro branco e um voo pássaro 
Vejo uma grade, um velho sinal” 
(Fernando Brant e Lô Borges) 
 

Da janela lateral do quarto de dormir, vejo a Igreja do 
Calvário na Avenida Brasil, vejo os muros brancos e invisíveis 
da cidade, sinto os primeiros raios solares que despontam 
logo atrás do edifício do InCor, lá no alto do espigão que 
cruza a Avenida Dr. Arnaldo e segue pela Avenida Paulista, 
vejo um sinal de glória a menos de 2 km da janela lateral do 
meu apartamento na Vila Madalena, uma energia que tinge 
toda cidade de dourado. [...] 

Fui transferido para a UTI. Precisava tomar uma 
medicação que só pode ser administrada com atenção 
médica 24 horas por dia. Com os remédios vieram as 
restrições: eu não poderia mais me mover, sair da cama, 
fazer nenhum esforço em função dos acessos com drogas 
que estavam sendo aplicadas na minha veia de forma 
contínua e de um balão intra-aórtico instalado.  

O novo espaço, no 4º andar, era um quartinho pequeno 
onde cabiam meu leito, os instrumentos de monitoração, 
um pequeno armário, uma TV e só. A vista do leito era a sala 
das enfermeiras. Um dia, descobri por acaso que havia uma 
janela atrás do meu leito e pedi à enfermeira para abrir a 
persiana para que eu pudesse receber a luz solar e pelo 
menos sentir que a vida nascia em algum lugar.  

Peguei minha câmera do celular e consegui tirar uma 
foto. Foi então que eu descobri que aquela não era uma 
paisagem qualquer. Meu quarto dava para um bosque de 
pinheiros. Só que eu não podia virar para trás para vê-lo e 
tive que me contentar sentindo como seriam o nascer e o 
pôr do sol ali, restabelecendo e apaziguando o ritmo na terra 
e fazendo com que a luz da manhã desse lugar a um lado 
mais sombrio do quarto à noite. [...] 

A relação com os enfermeiros, os médicos e a própria 
doença cria uma espécie de família impossível, disfuncional, 
mas ainda assim algo íntimo e baseado na confiança, no 
cuidado e na entrega. [...] 

(Por Lincoln Paiva, designer especialista em planejamento urbano. 
Agosto de 2021. Disponível em: https://saude.abril.com.br/blog/com-a-

palavra/a-arquitetura-hospitalar-sob-a-otica-de-um-paciente-na-uti/. 
Adaptado.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 01 
“A relação com os enfermeiros, os médicos e a própria 
doença cria uma espécie de família impossível, disfuncio-
nal, mas ainda assim algo íntimo e baseado na confiança, 
no cuidado e na entrega. [...]” Infere-se do trecho desta-
cado que: 
(A) O relacionamento estabelecido com a equipe de enfer-

meiros e médicos é sempre constrangedor embora ne-
cessário. 

(B) Embora o contexto hospitalar crie um cenário não alme-
jado, as relações ali estabelecidas são construídas por 
elementos que contribuem para que os objetivos sejam 
alcançados.  

(C) É fundamental que seja estabelecido um ambiente de 
confiança entre enfermeiros, médicos e pacientes para 
que as lacunas existentes durante o tratamento sejam 
preenchidas.  

(D) O uso do termo “mas” indica que ainda que haja uma 
reprovação em relação aos cuidados recebidos pelo 
paciente, a confiança e a entrega da equipe de médicos 
e enfermeiros são uma realidade positiva.  

(E) Os laços familiares estabelecidos durante o acompanha-
mento feito no ambiente hospitalar pela equipe profis-
sional de médicos e enfermeiros é de fundamental 
importância para a recuperação do paciente.  

 
Questão 02 
Acerca da citação feita pelo autor de um trecho da música 
de Fernando Brant e Lô Borges utilizada como recurso 
textual, pode-se afirmar que: 
(A) O limite de 4 versos do trecho da música foi utilizado 

para que o texto não seja considerado plágio. 
(B) O texto apresentado perde seu ineditismo à medida que 

utiliza a intertextualidade, tornando-o assim um texto de 
caráter objetivo e não literário.  

(C) Em sua atividade comunicativa, o texto apresentado 
estabelece um tipo de relação intertextual com o trecho 
da música com o objetivo de parodiá-la. 

(D) Trata-se de uma das muitas maneiras de usar a inter-
textualidade em que ocorre uma relação entre dois 
textos distintos caracterizada por um citar o outro. 

(E)  A repetição do primeiro verso da música citada no 
parágrafo inicial do texto demonstra que o contexto 
discursivo é o mesmo apresentado no texto citado e no 
texto em que ocorre a citação.  

 
Questão 03 
Em “Foi então que eu descobri que aquela não era uma 
paisagem qualquer.”, pode-se afirmar que a oração “que 
aquela não era uma paisagem qualquer” possui a mesma 
função sintática do termo destacado em: 
(A) “Peguei minha câmera do celular [...]” 
(B) “Meu quarto dava para um bosque de pinheiros.” 
(C) “[...] como seriam o nascer e o pôr do sol ali [...]” 
(D) “Só que eu não podia virar para trás para vê-lo [...]” 
(E) “[...] fazendo com que a luz da manhã desse lugar [...]” 
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Questão 04 
Assinale a afirmativa correta de acordo com o texto. 
(A) O relato do paciente compõe-se de momentos de 

restrição advindos do tratamento necessário, mas 
também de lirismo e subjetividade. 

(B) A expressão “quartinho pequeno” indica ironia e crítica 
do autor ao relatar sua nova acomodação em detri-
mento do lugar por ele descrito no primeiro parágrafo.  

(C) O fato de não poder virar-se para trás demonstra a 
fragilidade do paciente assim como sua condição de 
desânimo que poderia resultar em uma recuperação 
abreviada.  

(D) Ao estabelecer relações com o ambiente interno onde se 
encontra e o ambiente externo, o autor demonstra que 
há um grande conflito interior entre aceitar ou não o 
tratamento médico proposto. 

(E) Tendo em vista o detalhamento do relato feito é possível 
afirmar corretamente que o autor possui conhecimento 
científico, portanto seus argumentos podem ser consi-
derados argumentos de autoridade. 

 
Questão 05 
Considerando que os sinais de pontuação contribuem para 
que a coerência e a coesão do texto sejam estabelecidas e 
mantidas, pode-se afirmar que no primeiro parágrafo: 
(A) A última vírgula foi empregada equivocadamente já que 

é possível conferir que separa termos complementares.  
(B) As vírgulas empregadas após “Avenida Brasil” e “cidade” 

poderiam ser substituídas por travessões de acordo com 
sua função no trecho. 

(C) O emprego da vírgula após “quarto de dormir” separa 
corretamente o adjunto adverbial deslocado que carac-
teriza uma construção na ordem indireta.  

(D) A última vírgula do parágrafo poderia ser substituída 
pelo ponto e vírgula com o objetivo de conferir ênfase 
ao trecho “uma energia que tinge toda cidade de dou-
rado”. 

(E) Outra possibilidade de pontuação para o parágrafo seria 
o emprego de dois-pontos após “quarto de dormir” 
assim como a troca das vírgulas pelo ponto e vírgula já 
que cada trecho separado se trata de elemento de uma 
enumeração. 

 
Questão 06 
De acordo com as características específicas apresentadas 
no texto, pode-se afirmar que, a partir do relato de uma 
experiência vivida, o autor: 
(A) Apresenta uma visão particular acerca de uma situação 

adversa. 
(B) Tem como principal objetivo transmitir um conceito, um 

conhecimento formal. 
(C) Estabelece relações entre o real e o imaginário ficando 

oculta ao leitor a distinção entre eles.  
(D) Pretende persuadir o interlocutor por meio de argumen-

tos e refutação de argumentos contrários.   
(E) Argumenta contrariamente às variadas formas de aten-

dimento hospitalar que, a seu ver, estariam ultrapassa-
das. 

Questão 07 
 

Casamento 
 

Há mulheres que dizem: 
Meu marido, se quiser pescar, pesque,  
mas que limpe os peixes. 
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 
Ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 
de vez em quando os cotovelos se esbarram, 
ele fala coisas como “este foi difícil” 
“prateou no ar dando rabanadas” 
e faz o gesto com a mão. 
 

O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 
Atravessa a cozinha como um rio profundo. 
Por fim, os peixes na travessa, 
vamos dormir. 
Coisas prateadas espocam: 
somos noivo e noiva. 

(PRADO, Adélia. Poemas reunidos. São Paulo: Siciliano, 1991.) 
 

Sobre o poema, é correto afirmar que: 
(A) A estrutura básica do poema reflete uma ruptura com o 

lirismo em que a poesia intimista é substituída pela 
concretude das palavras.  

(B) Palavras como “mulheres”, “marido” e “peixes” são rein-
ventadas em novas funções, criando novos significados 
para a compreensão do poema.  

(C) O poema é uma referência na transformação de situa-
ções do cotidiano em elementos que fazem parte de sua 
construção, tendência do lirismo contemporâneo. 

(D) A referência ao elemento “silêncio”, na segunda estrofe, 
comprova o caráter político dos poemas do período Mo-
dernista quando havia uma crítica velada a tais questões.  

(E) A tematização da tensão entre o real e o fantástico é 
uma característica marcante da tendência modernis-
ta/contemporânea materializada no poema de Adélia 
Prado.  

 
Questão 08 
No início do século XX, a Literatura Brasileira passou por 
mudanças relevantes em um período que ficou conhecido 
como Pré-modernismo a que se relacionam as característi-
cas: 
I. A linguagem utilizada modifica-se, tornando-se indireta 

e subjetiva.  
II. A literatura Pré-modernista deu voz a elementos margi-

nalizados da cultura brasileira. 
III. Há uma aproximação entre o momento histórico vivido 

e a trama desenvolvida nos romances.  
Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas.  
(C) II, apenas.  
(D) I e II, apenas.  
(E) II e III, apenas.   
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Questão 09 

 
(Ophelia, de John Everett Millais, 1851-1857. Óleo sobre tela.) 

 

O conjunto dos elementos da imagem podem ser corretamente relacionados com o tema que fascinou os escritores da 
Segunda Geração Romântica brasileira. Considerando a afirmativa anterior, está correto o que se afirma em: 
(A) O binômio amor-morte traduz-se, muitas vezes, pela predominância do desejo de amar sobre o desejo de morrer.  
(B) A mulher é apresentada, pelos poetas da Segunda Geração, com uma beleza física real, plenamente acessível ao eu lírico. 
(C) A morte aparece nos poemas ultrarromânticos indissociavelmente ligada ao amor não correspondido, fonte do sofrimento 

insuportável. 
(D) O sentimento amoroso é tratado em uma atmosfera de realidade, encarando a morte como condição única para a resolução 

de todos os problemas.  
(E) A idealização é vista como o desejo de evasão da realidade, de forma tranquila e otimista, ao contrário do que ocorria com 

os poetas da Primeira Geração.  
 
Questão 10 
O trecho a seguir de “Vidas secas” de Graciliano Ramos 
demonstra a animalização do personagem, recurso utili-
zado pelo autor que fez parte da Segunda Geração do 
Modernismo brasileiro: 
“Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os 
seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quen-
tura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, gru-
dava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monos-
silábica e gutural, que o companheiro entendia.”  

(RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 63ª Ed. Rio, São Paulo: Record, 1992. 
Fragmento.) 

 

Característica semelhante ocorre em outro período da 
literatura, indicado em: 
(A) Barroco.  
(B) Realismo. 
(C) Naturalismo. 
(D) Romantismo.  
(E) Pré-Modernismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 11 
Considerando as relações entre a estética parnasiana e os 
conceitos da Belle Époque e da Art Nouveau, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A Belle Époque carioca representou o sonho da Paris 

tropical e significou a derrubada de vários prédios e 
casas antigas, processo que favoreceu toda a popula-
ção da época com sua modernização.  

(     ) No caso do Parnasianismo, desenvolvido entre o final 
do século XIX e início do século XX, a compreensão da 
Belle Époque auxilia a esclarecer e a consolidar os 
traços de tal estética literária.  

(     ) Prédios luxuosos como o Teatro Municipal, por exem-
plo, e a Avenida Rio Branco estiveram entre as princi-
pais obras que redesenharam o centro do Rio, então 
capital federal; influência dos acontecimentos na Fran-
ça. 

(     ) Na poesia, o Parnasianismo, voltado para o belo, tinha 
como uma de suas características a ideia de que a 
forma deveria sobrepor-se ao conteúdo, com vistas a 
alcançar, de modo efetivo, o rigor apurado e formal. 

A sequência está correta em 
(A) F, V, V, V. 
(B) V, V, F, F. 
(C) F, V, F, V. 
(D) F, F, V, V. 
(E) V, F, F, F. 
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Questão 12 
Leia o texto a seguir. 
 

Tercetos 
I 
 

Noite ainda, quando ela me pedia 
Entre dois beijos que me fosse embora, 

Eu, com os olhos em lágrimas, dizia: 
 

“Espera ao menos que desponte a aurora! 
Tua alcova é cheirosa como um ninho... 

E olha que escuridão há lá por fora! 
 

Como queres que eu vá, triste e sozinho, 
Casando a treva e o frio de meu peito 

Ao frio e à treva que há pelo caminho?! 
 

Ouves? é o vento! é um temporal desfeito! 
Não me arrojes à chuva e à tempestade! 

Não me exiles do vale do teu leito! 
 

Morrerei de aflição e de saudade... 
Espera! até que o dia resplandeça, 
Aquece-me com a tua mocidade! 

 

Sobre o teu colo deixa-me a cabeça 
Repousar, como há pouco repousava... 

Espera um pouco! deixa que amanheça!” 
 

— E ela abria-me os braços. E eu ficava. 
 

(BILAC, Olavo. Melhores poemas de Olavo Bilac. Seleção de Marisa 
Lajolo. 4ª Ed. São Paulo: Global, 2003. Fragmento.) 

 

Em relação ao texto apresentado, pode-se afirmar que: 
I. Olavo Bilac torna a poesia instrumento de uma causa 

social no Parnasianismo.   
II. O título atribuído ao poema “Tercetos” é uma referência 

ao modelo parnasiano denominado Soneto. 
III. A preocupação formal do Parnasianismo pode ser identi-

ficada na métrica e no sistema de rimas adotado. 
Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e III. 
(B) II, apenas.  
(C) III, apenas.  
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 13 
Uma das grandes dificuldades de se representar a Terra 
num plano está relacionada à sua forma. Como o planeta 
tem a forma aproximada de uma esfera e o mapa é uma 
representação plana, dimensional, isso significa que a re-
presentação do globo, num plano, geraria inúmeras distor-
ções de sua superfície. Com o objetivo de se obter a maior 
aproximação possível entre o real e sua representação em 
um plano, foram desenvolvidos vários tipos de projeções 
cartográficas. De acordo com suas propriedades, considere 
as descrições das projeções e suas respectivas característi-
cas e assinale a alternativa correta.  
(A) Projeção equidistante: é aquela na qual a forma de 

qualquer área da superfície cartografada sofre alteração 
e na qual todos os ângulos de qualquer ponto são corre-
tamente representados.  

(B) Projeção de Aitoff: é uma projeção conforme, na qual 
qualquer área da superfície cartografada sofre alteração 
e na qual todos os ângulos de qualquer ponto são 
corretamente representados.  

(C) Projeção transversa: quando o eixo da superfície de pro-
jeção encontra-se perpendicular em relação ao eixo da 
Terra. Nesse tipo de projeção, apenas o meridiano cen-
tral é representado por uma linha reta.  

(D) Projeção de Lambert: é uma projeção azimutal equidis-
tante, apresentando constância entre as distâncias re-
presentadas, isto é, não apresenta deformações linea-
res. Os cumprimentos são representados em escala uni-
forme.  

(E) Projeção azimutal/zenital: nesse tipo de projeção, as 
dimensões das áreas são constantes, isto é, não sofrem 
deformações. Isso significa que, seja qual for a parte 
representada num mapa, ela conserva a mesma relação 
com a área de todo o mapa.  

 
Questão 14 
Para classificar as cidades mais influentes do mundo são 
levados consideração alguns critérios, como a importância 
política, ou seja, como se dá essa influência em âmbito 
mundial, incluindo centros de pesquisas e embaixadas. A 
influência cultural considera museus, eventos esportivos, 
diversidade culinária e salas de espetáculos. Troca de infor-
mações, como órgãos de imprensa estrangeiros, o uso de 
internet com banda larga e, ainda, o grau de censura. Sabe-
-se que o capital humano mede a diversidade pelo tama-
nho da população nascida em outros países e os resultados 
na educação. A atividade econômica inclui as empresas que 
constam da lista Fortune Global 500 e o volume de circula-
ção de bens. De acordo com Global Power Cities Index 
(2011), das cidades relacionadas a seguir, qual é a menos 
influente, considerando os critérios anteriormente cita-
dos?  
(A) Seul.  
(B) Tóquio. 
(C) Sydney.  
(D) Londres. 
(E) Los Angeles.  
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Questão 15 
Uma cidade pode ser definida de várias formas, e seus 
limites podem ser alterados, às vezes, por motivos políti-
cos, demográficos ou econômicos. É possível classificar 
quanto à sua função, origem e agrupamentos urbanos que 
forma com outras cidades. Cidades tecnológicas ou tecno-
polos abrigam centros de pesquisa avançada e indústrias 
de ponta (telecomunicações, informática, biotecnologia, 
nanotecnologia, bioquímica etc.). Considerando que o de-
senvolvimento e a produção dessas tecnologias têm al-
cance nacional e global, dos tecnopolos relacionados a 
seguir, NÃO é um tecnopolo brasileiro: 
(A) IEAV (Instituto de Estudos Avançados). 
(B) IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço).  
(C) ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica).  
(D) INTEL (Polo de Desenvolvimento Tecnológico).  
(E) INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).  
 
Questão 16 
Os Kayapó, como são geralmente conhecidos, se denominam 
Mebêngokrê – povo do buraco d’água. Encontram-se localiza-
dos entre o sul do Pará e norte do Mato Grosso; são repre-
sentados na mídia nacional como extremamente belicosos, 
guerreiros e aguerridos, essa talvez seja a característica mais 
conhecida deste povo; porém, muitos não sabem que eles 
têm uma organização social rígida e complexa. Embora não 
tenham um Estado, possuem leis e costumes que garantem 
uma sólida estrutura social. Essa organização social foi posta 
em tempos imemoriais por um herói mítico chamado Bep-        
-kororoti – o que “veio do céu”, onde este ensinou e instituiu 
a chefia indígena benadjwörö e o conselho ngàbê que 
ajudaria a governar e a reger a aldeia, além da forma circular 
de sua aldeia e a casa do guerreiro no centro. Por outro lado, 
na Antiguidade, temos uma cidade-Estado também 
conhecida por sua belicosidade, na qual há uma rígida 
hierarquia social, em que foram instituídos costumes e leis 
que ajudariam a manter a ordem e a hierarquia entres os 
habitantes. Essa cidade-Estado, ademais, teve um legislador 
lendário, assim como os Mebêngokrê. Assinale a alternativa 
que evidencie, sequencialmente, o legislador, sua forma de 
governar, a cidade-Estado e a instituição social. 
(A) Pisístrato; Tirania; Atenas; e, Bulé. 
(B) Basileu; Oligarquia; Atenas; e, Eclésia.   
(C) Péricles; Democracia; Atenas; e, Bulé.  
(D) Licurgo; Diarquia; Esparta; e, Gerúsia. 
(E) Licurgo; Oligarquia; Esparta; e, Gerúsia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 17 
 

Texto I 
“Art. 1º – É declarada extinta desde a data desta lei a 
escravidão no Brasil.  
Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário.”  
A Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, sancionada pela 
Princesa Isabel, é um dos mais emblemáticos da história do 
Brasil. 
 
Texto II 

      Iê... 
 

Dona Isabel que história é essa? 
De ter feito a abolição 
De ser princesa boazinha 
Que libertou a escravidão 
Tô cansado de conversa 
Tô cansado de ilusão 
Abolição se fez com sangue 
Que inundava esse país 
Que o negro transformou em luta 
Cansado de ser infeliz 
Abolição se fez bem antes 
E ainda há por se fazer agora 
Com a verdade da favela 
Não com a mentira da escola 
Dona Isabel chegou a hora 
De se acabar com essa maldade 
De se ensinar aos nossos filhos 
O quanto custa a liberdade (...). 

(Ladainha de Capoeira Angola. Mestre Cobra Mansa. Fragmento.) 
 

Considerando os textos anteriores, é possível inferir que o 
objetivo da letra do mestre capoeirista é: 
(A) Confirmar que o processo de Abolição da Escravatura foi 

feito por uma parcela letrada da população.   
(B) Legitimar a história oficial do Brasil, que, por muito 

tempo, destacou o papel político exercido pelos escra-
vos.  

(C) Mostrar que história oficial é a única fonte confiável para 
entender o passado; essa história não deve ser questio-
nada.   

(D) Contestar a história oficial, mostrar que a abolição foi um 
processo de luta e resistência e há outras narrativas para 
além da oficial.   

(E) Reforçar a narrativa oficial da historiografia brasileira, 
que mostra que a Abolição foi um processo multiface-
tado, lento e protagonizado pelos negros.  
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Questão 18 
“Por mais homogeneizadora que se pretenda a ação do Estado, 
concebido a partir da Revolução Francesa como modelo capaz 
de garantir a igualdade dos cidadãos perante a Lei, as associa-
ções e motivações étnicas, intermediárias entre o indivíduo e o 
Estado, persistem, ao lado da consciência crescente da ineficiên-
cia do Estado para, na prática, garantir a igualdade juridica-
mente afirmada. Alguns dos maiores desafios políticos e sociais 
do século XXI serão, com certeza, a redefinição da ideia do 
Estado-nação e a reelaboração de procedimentos e noções que 
garantam, aos cidadãos e aos povos, tanto o direito à igualdade 
quanto o direito à diferença.” 

(A Temática Indígena na Escola – Novos Subsídios para Professores de 
1º e 2º Graus. MEC – MARI – UNESCO. Brasília. 1999. p. 13.) 

 

No tocante ao desafio do Estado-nação no século XXI, assi-
nale a alternativa INCORRETA. 
(A) É o de como pensar a diferença, entre povos, culturas, 

tipos físicos e classes sociais, mantendo e respeitando os 
seus direitos enquanto populações diferenciadas.  

(B) Assegura aos grupos étnicos o direito de manterem a sua 
alteridade cultural, social, econômica e política e, ainda, 
proteger estes grupos de todas as formas de espoliação.   

(C) Garantir políticas relativas à identidade étnica, cidada-
nia, as relações entre o órgãos estatais e as minorias, im-
plementar alternativas econômicas e respeitar a biodi-
versidade.  

(D) Reconhecer as diferenças culturais existentes em nossa 
sociedade, e da importância de gerarmos modelos edu-
cativos e práticas pedagógicas que possam satisfazer as 
necessidades básicas destes povos.  

(E) Manter a igualdade acima de tudo, pois esse é um princípio 
universal que permeia toda a experiência social e política, 
atinge individual e coletivamente. A igualdade é uma condi-
ção humana; a humanidade deve ser pensada pelo Estado 
enquanto uma só.   

 

 
MATEMÁTICA 

 
Questão 19 
Uma reta r localizada no plano cartesiano possui coefici-
ente angular –0,8 e coeficiente linear –3. Qual das alterna-
tivas a seguir apresenta uma equação de reta que passa 
pelo ponto (3, 3) e é perpendicular a r? 

(A) −5 3y = x
4 4

  

(B) − 5 4y = x +
4 3

 

(C) −4 4y = x
5 3

 

(D) − −4 3y = x
5 4

 

(E) 5 3y = x +
4 4

 

 
 
 

Questão 20 
Observe a figura a seguir, em que o segmento AB é o 
diâmetro da circunferência e coincide com as diagonais dos 
quadrados cinzas. 

 
 

Sabendo-se que a área de cada um desses quadrado é 16 
cm², qual é a área total dessa circunferência? 
(A) 16π cm² 
(B) 24π cm² 
(C) 32π cm² 
(D) 48π cm² 
(E) 64π cm² 
 
A situação hipotética contextualiza as questões 21 e 22. 
Leia-a atentamente. 
 

Os estudantes do curso de medicina de uma Universidade 
responderam a um questionário sobre o tempo de uso das 
redes sociais, dando origem ao quadro apresentado a 
seguir: 
 

Uso diário (minutos) Quantidade de alunos 
0 ├─ 20 30 

20 ├─ 40 70 
40 ├─ 60 100 
60 ├─ 80 70 

80 ├─ 100 30 
 

Considere, ainda, que a quantidade de alunos que respondeu 
ao questionário representa uma amostra aleatória simples 
com distribuição simétrica. 
 

Questão 21 
Qual é a média do tempo de uso diário das redes sociais 
dessa amostra? 
(A) 40 minutos 
(B) 45 minutos 
(C) 50 minutos 
(D) 55 minutos 
(E) 60 minutos 
 
Questão 22 
Sobre as medidas de tendência central da amostra anali-

sada: média ( X ), mediana (Me) e moda (Mo), é correto 
afirmar que: 

(A) X  = Me = Mo 

(B) X  > Me > Mo 

(C) X  < Me < Mo 

(D) X  < Me = Mo 

(E) X  = Me < Mo 
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Questão 23 
Durante um debate sobre a volta às aulas, devido à pande-
mia da Covid-19 e à redução de casos em determinada 
cidade, o diretor de uma escola municipal fez duas propos-
tas ao prefeito da cidade sobre a liberação do funciona-
mento da escola, a saber: 
• Proposta A: 1/3 dos alunos frequentando a escola presen-

cialmente; e, 
• Proposta B: 2/5 dos alunos frequentando a escola presen-

cialmente. 
Ao analisar a proposta, o prefeito identificou que a diferença 
entre o número de alunos que frequentariam a escola presen-
cialmente nas duas propostas era de 280 alunos. Desse modo, 
o prefeito concluiu, corretamente, que a escola possui um 
total de: 
(A) 2.800 alunos 
(B) 3.800 alunos 
(C) 4.200 alunos 
(D) 4.500 alunos 
(E) 4.800 alunos 
 
Questão 24 
Sejam duas matrizes A2x2 e B3x3 dadas por: 
 

 
  

k 1
2 7A = −  e 

 
 
  

1 2 1
B = 0 k 0

1 3 2

− −

−
 

 

Qual deve ser o valor de k, tal que o determinante de A seja 
igual ao determinante de B? 
(A) 0 
(B) 1/2 
(C) –1/2 
(D) 1/3 
(E) –1/3 
 
Questão 25 
Três soldados, Prático, Cícero e Heitor, foram designados 
para realizar a limpeza de todas as armas do quartel. Ao 
todo, há 540 armas no quartel e os soldados decidiram que 
a quantidade de armas que cada um irá limpar será 
diretamente proporcional à idade do soldado. Desse modo, 
se Prático tem 21 anos, Cícero tem 19 anos e Heitor tem 20 
anos, é correto afirmar que: 
(A) Heitor irá limpar 18 armas a mais que Cícero. 
(B) Prático irá limpar 9 armas a menos que Heitor. 
(C) Cícero irá limpar 6 armas a menos que Prático. 
(D) Cícero irá limpar 18 armas a menos que Prático. 
(E) Cícero e Heitor irão limpar, juntos, a mesma quantidade 

de armas que Prático. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 26 
O centro de uma circunferência C, cuja equação reduzida é 
C : (x – 4)2 + (y + 4)2 = 25, coincide com o vértice da seguinte 

função real ( )
2xf x = + αx + β

4
− , em que α e β são 

números inteiros. Qual é o valor da razão β
α

? 

(A) –2 
(B) –4 
(C) –5 
(D) –6 
(E) –8 
 

BIOLOGIA 
 
Questão 27 
Analise a figura a seguir. 
 

 
 

É correto afirmar que: 
(A) As glândulas 1 produzem o hormônio calcitonina.  
(B) O hormônio tireotrofina é produzido pela glândula 2. 
(C) Os hormônios tiroxina e triiodotironina são produzidos 

pela glândula 2. 
(D) As glândulas 1 e 2 são conhecidas, respectivamente, por 

hipófise e tireoide.  
(E) O hormônio liberado quando há deficit de cálcio no 

sangue é produzido pela glândula 2. 
 
Questão 28 
“Os platelmintos são responsáveis por várias parasitoses 
humanas; uma delas é provocada por um platelminto 
cestoide hermafrodita. Durante o seu ciclo de vida, o ovo 
ingerido pelo hospedeiro intermediário (boi, porco e peixe) 
rompe sua casca liberando uma larva, a oncosfera, que irá 
perfurar a parede do intestino do animal e passar para o 
sangue e, frequentemente, se alojar na musculatura do 
hospedeiro, onde irá se transformar em uma bolsa ovoide 
e cheia de líquido.” Tal descrição se refere a uma parte do 
ciclo de vida da seguinte doença: 
(A) Teníase.  
(B) Filariose.  
(C) Ascaridíase. 
(D) Ancilostomose. 
(E) Esquistossomose. 
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Questão 29 
“Os vírus são seres extremamente pequenos e estão situados 
no limite entre o vivo e o não vivo. Se diferem de todos os 
outros seres vivos por serem acelulares. Eles são constituídos 
principalmente por duas classes de substâncias químicas: 
_______________ e ______________. E as moléculas de 
_______________ virais formam um envoltório, o 
_______________, que protege o _______________.” Assinale 
a alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior.  
(A) lipídios / proteínas / proteínas / envelope viral / capsídio 
(B) lipídios / proteínas / ácidos nucleicos / envelope viral / 

capsídio   
(C) proteínas / ácidos nucleicos / proteínas / capsídio / ácido 

nucleico 
(D) lipídios / ácidos nucleicos / lipídios / envelope viral / 

ácidos nucleico 
(E) proteínas / ácidos nucleicos / ácidos nucleicos / enve-

lope viral / capsídio 
 
Questão 30 
Analise as alternativas a seguir. 
I. Seres procariontes e unicelulares.  
II. Seres eucariontes, unicelulares ou multicelulares e hete-

rotróficos. 
III. Seres eucariontes, multicelulares e autotróficos fotossin-

tetizantes. 
Os organismos que representam as características descri-
tas são: 
(A) I. Algas II. Fungos III. Bactérias    
(B) I. Bactérias II. Fungos III. Plantas 
(C) I. Bactérias II. Animais III. Plantas 
(D) I. Protozoários II. Fungos III. Algas 
(E) I. Bactérias II. Fungos III. Protozoários 
 
Questão 31 
Sobre o desenvolvimento embrionário, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Após a fecundação, há formação do zigoto: uma célula 

haploide. 
(     ) O zigoto sofre sucessivas divisões meióticas, origi-

nando várias células haploides. 
(     ) No processo de neurulação ocorre a formação do tubo 

neural e de outras estruturas. 
(     ) Após o processo de segmentação, a fase seguinte do 

desenvolvimento embrionário é a clivagem. 
(     ) Na gastrulação, ocorre a formação dos folhetos embri-

onários que darão origem aos diversos tecidos do 
organismo em formação.  

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

Questão 32 
Algumas estruturas, no decorrer da evolução, podem ter 
aparecido independentemente em diferentes linhagens de 
seres vivos. A nadadeira de uma baleia e a nadadeira de um 
camarão são exemplos de estruturas que desempenham 
funções semelhantes; porém, são diferentes do ponto de 
vista anatômico e não são de mesma origem embrionária 
(órgãos análogos). Essas formas semelhantes, observadas 
nessas espécies, resultam da convergência adaptativa ou 
evolutiva no modo de vida aquático. Outro exemplo de 
convergência adaptativa pode ser observado em relação a: 
(A) Asa da ave e nadadeira da foca.  
(B) Nadadeira do golfinho e asa da ave.  
(C) Asa do morcego e asa da borboleta.  
(D) Nadadeira da foca e asa do morcego. 
(E) Braço e mão do homem e asa do morcego. 
 
A imagem a seguir contextualiza as questões 33 e 34. 
Analise-a atentamente. 
 

 
Questão 33  
Em uma mesma teia alimentar, um organismo pode ser 
consumidor primário em uma cadeia e consumidor secun-
dário em outra. Logo, quais organismos, nessa teia 
alimentar, podem ser considerados tanto consumidores 
primários como secundários? 
(A) Leão e águia.  
(B) Sapo e formiga. 
(C) Pássaro e galinha. 
(D) Galinha e formiga. 
(E) Gafanhoto e formiga. 
 
Questão 34 
Em relação à águia nessa teia alimentar, é correto afirmar 
que: 
(A) É o único consumidor terciário. 
(B) Ocupa segundo e terceiro níveis tróficos. 
(C) Atua como consumidor secundário; pode ocupar o se-

gundo nível trófico. 
(D) Atua como consumidor secundário e terciário; ocupa 

terceiro e quarto níveis tróficos. 
(E) Está presente no terceiro e quarto níveis tróficos; atua 

como consumidor de terceira e quarta ordens. 
 
 
 
 



 

14 

1º PROCESSO SELETIVO 2022 – CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO – FIMCA 

CURSO: MEDICINA (BACHARELADO) 
TIPO 04 – AZUL Ɗ 

Questão 35 
As relações interespecíficas podem ser classificadas em 
negativas (desarmoniosas) e positivas (harmoniosas). As 
interações interespecíficas desarmoniosas apresentam 
prejuízo para um ou para ambos que participam da relação. 
Trata-se de uma interação interespecífica desarmoniosa 
para duas espécies: 
(A) Predatismo. 
(B) Parasitismo. 
(C) Competição. 
(D) Esclavagismo. 
(E) Amensalismo. 
 
Questão 36  
“Átrios ou aurículas são cavidades internas do coração 
responsáveis pelo bombeamento do sangue, junto com 
outras câmaras conhecidas por ventrículos. Os átrios 
(esquerdo e direito) se comunicam com os ventrículos 
(esquerdo e direito) por meio das valvas atrioventriculares 
(direita e esquerda), que têm a função de garantir a 
circulação do sangue em um único sentido, dentro do 
coração. Sobre a circulação sanguínea que passa pelo 
coração, é correto afirmar que o sangue rico em gás 
carbônico penetra no átrio ______________ pela(s) 
______________, passa para o ventrículo ______________ 
onde é bombeado para a ______________ pulmonar.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencial-
mente a afirmativa anterior.  
(A) direito / veias cavas / direito / veia 
(B) direito / artéria aorta / direito / veia 
(C) direito / veias cavas / direito / artéria 
(D) esquerdo / veias cavas / esquerdo / artéria 
(E) esquerdo / artéria aorta / esquerdo / artéria  
 

FÍSICA 
 
Questão 37 
Um evento ondulatório reproduzido em laboratório por 
um pesquisador forma as frentes de onda representadas 
conforme a figura a seguir, em que os pontos A, B, C, D e E 
estão em fase. Observe: 
 

 
 

Sabendo-se que a distância entre os pontos A e E é de 24 
cm e, ainda, que a frequência dessa onda é 15 kHz, qual 
será a velocidade de propagação dessa onda? 
(A) 9 m/s 
(B) 36 m/s 
(C) 90 m/s 
(D) 360 m/s 
(E) 900 m/s 
 

Questão 38 
Um hospital particular recebeu um novo aparelho de raio-
-X que funciona com uma corrente de intensidade 200 mA 
e tensão de 250 kV. O setor financeiro do hospital realizou 
um estudo para determinar o custo de cada exame reali-
zado por esse aparelho e estimou que a sua duração é 360 
segundos, contando o tempo de preparo do paciente e 
ajuste do aparelho. Com base nessas informações, e, ainda, 
adotando-se o preço do kWh por R$ 0,92, o custo de cada 
exame de raio-X, segundo essas especificações trazidas 
pelo setor de financeiro, está compreendido entre: 
(A) R$ 1,00 e R$ 2,50 
(B) R$ 2,51 e R$ 3,00 
(C) R$ 3,01 e R$ 4,50 
(D) R$ 4,01 e R$ 4,50 
(E) R$ 4,51 e R$ 5,00 
 
Questão 39 
Para experimentar a relação entre as forças elástica e 
elétrica, um estudante elaborou o seguinte sistema, no 
qual acoplou uma carga elétrica de 150 milicoulombs em 
uma mola de constante elástica de 1,8 N/cm e aplicou um 
campo elétrico, conforme a figura a seguir: 

 
 

Considerando-se que não existem forças dissipativas ou 
gravitacional nesse sistema e que o campo elétrico 
aplicado é uniforme com intensidade 54 V/m, qual será a 
deformação sofrida pela mola para ocorrer o equilíbrio 
entre as forças elétrica e elástica? 
(A) 2,0 cm 
(B) 2,5 cm 
(C) 3,0 cm 
(D) 4,5 cm 
(E) 5,0 cm 
 
Questão 40 
Sobre os conceitos da mecânica Newtoniana, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O momento linear de um corpo é diretamente propor-

cional ao quadrado de sua velocidade. 
II. Quando a velocidade de um corpo é reduzida pela 

metade, sua energia cinética passa a ser 25% de seu valor 
inicial. 

III. Um corpo que executa um movimento circular uniforme 
possui energia cinética e vetor velocidade constantes no 
tempo. 

Está correto o que se afirma apenas em 
(A) II. 
(B) III. 
(C) I e II. 
(D) I e III. 
(E) II e III. 
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Questão 41 
Um sistema composto por um recipiente contendo água e 
gelo está, em um dado instante, em equilíbrio térmico com 
temperatura 0° C. Qual dos gráficos (em que A e B são os 
estados inicial e final, respectivamente) melhor representa 
as grandezas temperatura e volume nesse sistema durante 
a fusão do gelo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 42 
Um engenheiro deseja projetar uma máquina térmica que 
funciona conforme o ciclo de Carnot e, ainda, tenha um 
rendimento de 75%. Sendo a menor temperatura de 
operação dessa máquina igual a 27° C, qual deve ser a 
diferença entre as temperaturas máxima e mínima de 
operação, para que tal máquina atenda ao projeto do 
engenheiro? 
(A) 700° C 
(B) 800° C 
(C) 900° C 
(D) 1.200° C 
(E) 8.000° C 
 
Questão 43 
João abriu a porteira de sua fazenda, aplicando uma força 
a uma distância de 1,2 metro do eixo de rotação, conforme 
ilustra a figura a seguir: 
 

 
 

Caso João aplique a força F’ a uma distância 30 cm maior 
do que a distância de aplicação da força F, sendo que, em 
ambos os casos, a abertura da porteira ocorra com mesma 
velocidade, é possível concluir que F’ será: 
(A) 20% maior do que F. 
(B) 20% menor do que F. 
(C) 25% maior do que F. 
(D) 25% menor do que F. 
(E) 30% do valor de F. 
 
Questão 44 
Gabriel vai trabalhar de carro e gasta 8 minutos para chegar 
até o seu emprego. Quanto tempo Gabriel gastará, se 
decidir ir de bicicleta, passando pelo mesmo caminho que 
faz de carro, mas com velocidade igual a 40% do valor da 
velocidade que percorre de carro? 
(A) 12 minutos 
(B) 15 minutos 
(C) 20 minutos 
(D) 25 minutos 
(E) 30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 
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QUÍMICA 
 
Questão 45 
O ácido acetilsalicílico, conhecido popularmente como 
aspirina, é um ácido orgânico fraco, utilizado como medica-
mento para tratar a dor, a febre e a inflamação, devido ao 
seu efeito inibidor. O ácido em solução 0,1 mol/L encontra-
-se 0,001% ionizado. É possível afirmar que o valor de Ka é: 
(A) 1 x 10-11 
(B) 1 x 10-5 
(C) 1 x 10-4 
(D) 1 x 10-6 
(E) 1 x 10-3 
 
Questão 46 
As funções orgânicas são divididas de acordo com o seu 
comportamento químico e presença de agrupamentos de 
átomos em suas estruturas. Atualmente, existem mais de 
19 milhões de compostos orgânicos. A maioria destes com-
postos são existentes no organismo humano ou utilizados 
em indústrias de alimentos, plásticos, remédios e tintas. A 
função orgânica pertencente às moléculas do propanoato 
de etila, meta-cresol, etanoato de amônio e propanodial 
são, respectivamente: 
(A) Éter; álcool; anidrido; e, aldeído. 
(B) Éter; hidrocarboneto; éster; e, álcool. 
(C) Éster; fenol; sal de ácido carboxílico; e, aldeído. 
(D) Sal de ácido carboxílico; álcool; éster; e, aldeído. 
(E) Sal de ácido carboxílico; hidrocarboneto; anidrido; e, al-

deído. 
 
Questão 47 
Após um dia de calor, nada como um bom banho, pois, 
além de relaxante e refrescante, ele nos dá uma agradável 
sensação de limpeza. É para satisfazer essa necessidade de 
higiene e limpeza que as indústrias químico-farmacêuticas 
fabricam e comercializam, anualmente, toneladas de pro-
dutos para a higiene pessoal. Os principais produtos dessas 
indústrias são os sabões e os detergentes. Deles derivam 
sabonetes, shampoos, cremes dentais, sabões especiais 
para máquinas de lavar louça e roupas, desinfetantes, 
sabão comum, dentre outros. Em relação aos sabões e 
detergentes, é INCORRETO afirmar que: 
(A) Os surfactantes são substâncias que aumentam a tensão 

superficial de um líquido. 
(B) Os detergentes são sais de ácidos sulfônicos ou sais de 

amônio, ambos com cadeias longas. 
(C) Os detergentes não-biodegradáveis se acumulam nos 

rios, formando uma camada de espuma que impede a 
entrada de gás oxigênio na água. 

(D) A parte apolar do sabão interage com a gordura, en-
quanto a parte polar interage com a água, formando par-
tículas que se mantêm dispersas na água. 

(E) Uma vantagem dos detergentes em relação aos sabões 
é que eles agem de maneira eficiente, mesmo quando 
utilizados em águas ricas em sais de cálcio e magnésio. 

 

Questão 48 
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; maçã etc. 
Todas as substâncias azedas estimulam a secreção salivar, 
mesmo sem serem ingeridas. Quando se corta um limão su-
culento, verificamos um aumento de produção de saliva na 
boca, fato vulgarmente chamado “dar água na boca”. Esse 
é o principal motivo de se utilizar vinagre ou limão na 
preparação de saladas, pois o aumento de secreção salivar 
facilita a ingestão. Sobre os ácidos, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Na reação entre bicarbonato de sódio e ácido clorídrico 

são formados carbonato de sódio e gás hidrogênio. 
(     ) O ácido carbônico, por ser um ácido instável, decom-

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

(     ) O ácido sulfúrico e o ácido fosfórico são ácidos total-
mente voláteis. 

(     ) Para comparar os graus de ionização de diferentes 
ácidos, devem ser utilizadas soluções com o mesmo 
número de moléculas de cada um dos ácidos para um 
mesmo volume de solução, à mesma temperatura. 

A sequência está correta em 
(A) V, F, V, V. 
(B) F, V, F, V. 
(C) V, V, F, V. 
(D) F, F, V, F. 
(E) V, V, F, F. 
 
Questão 49 
As reações orgânicas ocorrem mediante a quebra de 
moléculas dando origem a novas ligações. Muito utilizadas 
na indústria, é a partir delas que podem ser produzidos 
inúmeros compostos orgânicos usados, atualmente, em 
alimentos, medicamentos, cosméticos, utensílios domésti-
cos, brinquedos, automóveis, combustíveis etc. Sobre as 
reações orgânicas, marque V para as afirmativas verdadei-
ras e F para as falsas. 
(     ) Nas monossubstituições do naftaleno, sempre são 

formados dois produtos, sendo que o produto obtido 
em maior porcentagem é o α substituído. 

(     ) Na reação de ozonólise do 2,3-dimetilpent-2-eno na 
presença de água e zinco são formadas propanona e 
butanona. 

(     ) Os aldeídos e as cetonas reagem com os compostos de 
Grignard, originando um composto intermediário que 
se hidrolisa e dá origem a diferentes ácidos carboxíli-
cos. 

A sequência está correta em 
(A) V, V, V.  
(B) V, F, F.  
(C) V, V, F.  
(D) V, F, V.  
(E) F, V, V.  
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Questão 50 
Os compostos orgânicos nitrogenados são de grande utili-
dade para a indústria, pois servem de matéria-prima na 
fabricação de corantes, plásticos, fertilizantes, medicamen-
tos, cosméticos e até explosivos. Sobre as propriedades dos 
compostos orgânicos nitrogenados, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. Uma das principais características das aminas é o seu 

caráter básico. 
II. Por apresentarem simultaneamente caracteres ácido e 

básico, os α-aminoácidos são denominados compostos 
anfóteros e, ainda, são capazes de reagir tanto com 
ácidos quanto com bases. 

III. Na capacidade de realizar hidrólise, uma amida em meio 
ácido produz ácido carboxílico e cloreto de amônio; em 
meio básico produz sal de sódio de ácido carboxílico, 
amônia e água.  

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 51 
Medidas experimentais de condutibilidade elétrica e ou-
tras evidências mostram que a água, quando pura ou usada 
como solvente, se ioniza numa extensão muito pequena, 
originando o equilíbrio. Sobre o equilíbrio iônico da água, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. A variação do produto iônico da água só ocorre em 
função da temperatura. 

II. A solução resultante da mistura de 25 mL de solução 
aquosa de HCl 0,80 mol/L e 25 mL de solução aquosa de 
KOH 0,60 mol/L é ácida. 

III. Uma solução de um ácido 0,1 mol/L é 10% dissociada; o 
valor do pH desta solução é 2. 

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 52 
Ao introduzir uma lâmina de zinco em uma solução aquosa 
de sulfato de cobre, que apresenta cor azul, característica 
do íon Cu+2, após um certo tempo observa-se o surgimento 
de uma substância avermelhada sobre a lâmina e uma 
mudança de cor na solução, que se torna incolor. Essas 
transformações ocorrem com perda e ganho de elétrons 
simultaneamente e são denominadas de reações de óxido-
-redução. Sobre as reações de óxido-redução, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Na reação H2S + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr, o H2S é o 

agente redutor. 
(     ) A soma dos coeficientes da equação após o balancea-

mento KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O é 30. 

(     ) Na reação MnO4
- + H+ + C2O4

2- → Mn+2
(aq) + CO2 + H2O, 

o Mn sofre redução. 
A sequência está correta em 
(A) V, V, V. 
(B) V, F, F. 
(C) F, V, V. 
(D) V, F, V. 
(E) F, V, F. 
 
Questão 53 
Os sais geralmente apresentam sabor salgado e são sóli-
dos, pois são compostos iônicos. Para muitas pessoas, a 
palavra sal está associada apenas ao conhecido “sal de 
cozinha”, e, por esse motivo, relacionam o sal à cor branca. 
No entanto, os sais podem ser encontrados em diferentes 
cores. No mar, existem vários sais dissolvidos, tais como 
cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio 
etc. Também podemos encontrar sais em corais e em 
conchas. Sobre os sais, analise as afirmativas a seguir. 
I. Sulfato de bário e brometo de prata são solúveis em 

água. 
II. Na reação de neutralização parcial da base entre o ácido 

clorídrico e o hidróxido de magnésio é formado o sal 
básico monohidroxicloreto de magnésio. 

III. A soma dos coeficientes estequiométricos da reação 
balanceada entre o hidróxido de cálcio e o ácido sulfúrico 
é 5. 

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 54 
Em laboratório, quando se deseja preparar uma solução 
aquosa ácida podemos partir de um ácido ou de um óxido 
ácido. Da mesma maneira, quando se quer produzir uma 
solução básica, é possível partir de uma base ou de um 
óxido básico. Outra maneira de se obter soluções ácidas ou 
básicas é a partir dos sais. Quando um sal se dissolve em 
água, ele se dissocia totalmente para produzir cátions e 
ânions que podem reagir com a água através de um 
processo denominado hidrólise salina. Sobre a hidrólise sa-
lina, é INCORRETO afirmar que: 

(A) O cloreto de sódio em solução aquosa não produz efeito 
sobre o papel de tornassol. 

(B) A solução resultante da mistura do carbonato de sódio e 
água é uma solução básica. 

(C) A solução resultante da mistura do cloreto de amônio e 
água é uma solução com pH <7. 

(D) Uma solução aquosa de cloreto de amônio 0,2 mol/L 
apresenta um grau de hidrólise igual a 0,5%; a constante 
de hidrólise é 5 x 10-6. 

(E) Além de corrigir a acidez do solo, a aplicação do calcário 
contribui para o consumo de íons Ca2+, CaCO3(s) + 2H+

(aq) 
↔ CO2(g) + H2O(l) + Ca+2

(aq). 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
 
Questão 55 
Read the dialogue to answer 55. 
• A: Let’s take a break, I could use some coffee. 
• B: I can’t, I’ve got a deadline and need to catcht up on my 

tasks. 
Mark the option that matches the dialogue. 
(A) Speaker A is spitefuller than speaker B. 
(B) Speaker B will have to attend a funeral. 
(C) Speaker B really needs to wrap tasks up. 
(D) Speaker A will manage to bash speaker B. 
(E) Speaker B scorns the tasks he/she has got. 
 
Questão 56 
Analyse image and text to answer 56. 
 

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

 

Among the several cohesive resources that a language has 
punctuation is one of the elements contributing to build 
thematic progression. In the image above, the quotation 
marks perform the function of: 
(A) Highlighting the theme tabled. 
(B) Pointing out speech hesitation. 
(C) Setting off someone else’s words. 
(D) Introducing some technical element. 
(E)  Averting politically correct judgment. 
 
Questão 57 
Analyse image and text to answer 57. 
 

 
(Available: https://www.pinterest.ca.) 

 

Verbal and non-verbal language are present in the image 
as argumentative strategies aiming at: 
(A) Exposing how much harassment may aid children. 
(B) Warning those ones whose behavior assists felony. 
(C) Reviewing the belief girls ought not play with dolls. 
(D) Mediating conflicts that prevail among contestants. 
(E) Showing that art expression should praise tradition. 

Questão 58 
Read the text to answer 58. 

 

Recipe of life 
(Rupi Kaur.) 

 

 
 

this is the recipe of life 
said my mother 
as she held me in her arms as I wept 
think of those flowers you plant 
in the garden each year 
they will teach you 
that people too                                                  
must wilt 
fall 
root 
rise 
in order to bloom                                                 

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

Considering use in context, as (both of them) in “as she held 
me in her arms as I wept” (L3) convey: 
(A) Equality. 
(B) Example. 
(C) Structuring. 
(D) Comparison. 
(E) Concurrency. 
 
Questão 59 
Read the text to answer 59. 
 

March, Monday 
 

Mom’s always saying friends will come and go but 
family is forever. Well, if that’s true, I could be in for a rough 
ride. I mean, I love my family and all, but I’m just not sure if 
we were meant to live together. Maybe it’ll be better later 
on when we all live in different houses and only see each 
other on holidays, but right now things are just a little dicey. 
I’m surprised mom’s always pushing the “family” message, 
since she and her sisters don’t really get along. Maybe she 
thinks if she keeps repeating it to me and my brothers, then 
we’ll come out different. But if I was her, I wouldn’t hold my 
breath.   

(Diary of a Wimpy Kid. Available: https://schooleverywhere-elquds.com.) 
 

A diary is a text genre which introduces personal reports, 
based on the fragment from “The Diary of a Wimpy Kid” it is 
posssible to infer that: 
(A) Mom and her sisters set a nice example. 
(B) Mom has always denied the family ideals.   
(C) Family life’s been unpredictable currently. 
(D) The writer’s brothers experienced cramps. 
(E) The writer thinks mom’s message’ll get by. 
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Questão 60 
Read the dialogue to answer 60. 
• A: Dan had the guts to have done that! 
• B: That’s what I like about him. He always grabs the bull by 

the horns.  
Mark the option that matches the dialogue. 
(A) Dan is a resolute guy. 
(B) Dan is procrastinating. 
(C) Dans works on a farm. 
(D) Dan is a real pushover. 
(E) Dan likes strange food. 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 
 
Questão 55 
En la frase: “El Sábado quería viajar, pero no voy”; la 
conjunción “pero” puede ser sustituida por: 
(A) Aunque. 
(B) Para que. 
(C) A pesar de. 
(D) Sin embargo. 
(E) Por consiguiente.  
 
Questão 56 
La tilde diacrítica es el acento gráfico que distingue pala-
bras con idéntica forma, pero diferente categoría gramati-
cal y diferente significado. Ejemplos de tilde diacrítica: 
te/té; de/dé; tu/tú etc. Con base en las informaciones 
gramaticales sobre la tilde diacrítica, elija la alternativa 
correcta. 
(A) No sé qué hacer. (sé – verbo) 
(B) Comprálo para mi. (mi – posesivo) 
(C) Espero que ellos me digan si. (si – afirmación) 
(D) ¿Vamos tomar un te? (te – infusión – sustantivo) 
(E) “Vacunaté” es una expresión correcta. (té – pronombre) 
 
Questão 57 
Relacionando las columnas que aparecen, elija cuáles 
serían los vocablos y expresiones equivalentes en portu-
gués. Después, elija la opción correcta. 
1. Presunta. 
2. Apellido. 
3. Ruina.  
4. Morado. 
5. Regalo.   
(     ) Presente. 
(     ) Sobrenome. 
(     ) Suposta. 
(     ) Falência. 
(     ) Roxo. 
La secuencia correcta es 
(A) 5, 1, 4, 3, 2.  
(B) 2, 4, 5, 1, 3.  
(C) 5, 2, 1, 3, 4.  
(D) 5, 1, 3, 2, 4.  
(E) 1, 2, 3, 4, 5. 

Questão 58 
Haga la lectura de la frase: “Mientras caminaban por el 
sendero, el chico comió un exquisito pastel que sacó de la 
bolsa”. Ahora, elija la opción correcta. 
(A) “Mientras” es lo mismo que “enquanto” en portugués. 
(B) “Exquisito” puede ser traducido al portugués como “es-

tranho”. 
(C) “Mientras” puede ser traducido al portugués como “de-

pois que”. 
(D) “Exquisito” puede ser traducido al portugués como “ruim 

ou sem gosto”. 
(E) “Pastel”: masa que doblada sobre sí misma cubre un rel-

leno de carne picada o de otro alimento. 
 
Questão 59 
“Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en 
orden. Poner las cosas en orden siempre significa poner las 
cosas bajo su control.” 

(Denis Diderot.) 
 

La palabra “orden” gramaticalmente, en comparación con 
la lengua portuguesa, puede ser considerada: 
(A) Homófona.  
(B) Heterogênea. 
(C) Heterotônica. 
(D) Heterogenérica. 
(E) Heterosemántica. 
 
Questão 60 
En: “(...) como si fuese uno de ellos”, fíjese en la palabra 
“fuese”. Intenta indicar cuál es la secuencia en la que 
TODAS las formas pertenecen al mismo verbo.  
(A) será; fuiste; fuere; somos; sea 
(B) será; fueron; éramos; hice; haya 
(C) será; fueron; hace; hago; hiciere 
(D) seré; fuiste; éramos; hiciera; hago 
(E) seré; fueron; éramos; hubo; había 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUÇÕES 

É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos 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 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 se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) e na Folha de Texto Definitivo (Redação) fornecidos 
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação. 

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 aplicação de provas após decorridas 2 (duas) horas do início de 
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 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 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 26 de setembro de 2021, 
nos endereços eletrônicos www.vestfimca.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.vestfimca.com.br e www.institutoconsulplan.org.br, em 08 de outubro de 2021, com 
a relação dos aprovados. 

16. A matrícula em 1ª chamada dos candidatos aprovados no limite de vagas será feita em 11 de outubro de 2021 com 
o prazo até 13 de outubro de 2021 para efetiva-la, sob pena de perder a vaga para as próximas chamadas; as 
demais chamadas ocorrerão a partir do dia 15 de outubro de 2021, e os candidatos terão 10 (dez) dias úteis para 
realizar a matrícula, sob pena de perder a vaga para o próximo classificado. 




