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ATENÇÃO 

Senhor(a) Candidato(a), 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 

55 (cinquenta e cinco) questões de múltipla escolha — cada uma 

constituída de 4 (quatro) alternativas —, assim distribuídas: 15 (quinze) 

questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 10 (dez) questões de 

Química, 15 (quinze) questões de Biologia, 5 (cinco) questões de Física, 5 

(cinco) questões de Matemática, 5 (cinco) questões de Língua Estrangeira 

(Inglês ou Espanhol); 5 (cinco) questões discursivas, assim distribuídas: 3 

(três) questões de Biologia e 2 (duas) questões de Química; e 2 (duas) 

propostas de Redação. 

 

 Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas 

para que ele tome as providências 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE 01 A 55 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA – QUESTÕES DE 01 A 15 
 
Texto 1 
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1. De acordo com o autor,   
 
A) a escolha certa do curso universitário é a garantia de sucesso profissional.  
B)  é aconselhável que o universitário concilie o curso superior com uma formação alternativa.  
C)  é imprescindível mais de uma formação universitária como garantia de futuro bem 

sucedido.  
D) o diploma universitário, aliado a cursos de curta duração, possibilita o amadurecimento do 

jovem. 
 
 

2. O autor mostra-se  
 
A)  contrário à realização dos vestibulares atuais.  
B)   otimista quanto à realidade educacional brasileira.  
C)   realista quanto à oferta limitada de emprego para os diplomados.  
D)   contrário aos critérios de seleção de instituições privadas de ensino. 
 
 

3. De acordo com o texto, uma expectativa da sociedade brasileira que ainda se mantém é 
 
A)  a carreira militar como garantia de rápida progressão profissional. 
B)  o casamento como garantia de segurança econômica para as mulheres. 
C)  a aprovação em concurso público como garantia de sucesso profissional. 
D)  o diploma universitário como garantia de emprego e reconhecimento social. 
 
 

4. Assinale a opção que NÃO sustenta a tese do autor. 
 
A)  Há profissionais diplomados sem emprego. 
B)  Há diplomados descontentes com a carreira que escolheram. 
C)  As melhores opções de carreira são as oferecidas pelas universidades. 
D)  Existem ofícios mais rentáveis que algumas carreiras de nível superior. 

 

5. Considere a frase seguinte no seu contexto: “Essa ilusão continua a morar na cabeça dos 
pais”. O sintagma sublinhado diz respeito à  
 
A)  formação universitária.  
B)  escolha profissional.  
C)  estabilidade financeira.  
D)  obtenção de status social 

 
6. Assinale a opção que apresenta características de coloquialidade. 

 
A)  Vou confessar um pecado: às vezes, faço maldades. (linha 1) 
B)  O conselho é este: salvem-se enquanto é tempo! (linha 8) 
C)  Aí o sinal fica verde e eu continuo. (linhas 8 e 9) 
D)  Acabaram de chegar ao último patamar. (linhas 13 e 14) 
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7. Assinale a opção em que o verbo ter apresenta valor semântico diferente das demais. 
 
A)  As celebrações têm o mesmo sentido que os eventos iniciáticos [...]. (linha 14) 
B)  [...] as provas a que têm de se submeter os jovens que passaram pela puberdade. (linha 

15) 
C)  [...] como os mecânicos, pedreiros e carpinteiros, que tinham as mãos rudes e sujas. 

(linhas 25 e 26) 
D)  Profissão honrosa é profissão que tem diploma universitário. (linha 34) 

 

Texto 2 

 

 

8. Assinale a opção que expressa o que há de comum nos Textos 1 e 2. 
 
A)  Os equívocos nas escolhas profissionais dos jovens. 
B)  A absorção de profissionais de trabalho intelectual pelo mercado. 
C)  O crescimento dos centros urbanos e das profissões que lhes são típicas. 
D)  A valorização do trabalho intelectual em detrimento do trabalho manual. 
 
 

9. No Texto 2, há predominância do tom 
 
A)  saudosista.  
B)  crítico.  
C)  sarcástico.  
D)  cômico.  
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10. Conforme a norma padrão da Língua Portuguesa, o emprego de vírgulas é opcional em 
 
A)  ascensão dos centros urbanos, precipitada grandemente pela vinda, em 1808, (linhas 1 e 

2) 
B)  o simples exercício da inteligência, em contraste com as atividades (linha 14) 
C) O trabalho mental, que não suja as mãos e não fatiga o corpo, pode constituir (linha 16) 
D)  a verdade é que, embora presumindo o contrário, dedicamos, de modo geral, (linhas 18 e 

19) 

 

11. Leia a tirinha abaixo: 

 

O efeito de humor da tirinha se deve  
 
A)  à postura desobediente de Mafalda diante da mãe. 
B)  à resposta autoritária da mãe de Mafalda à pergunta da filha. 
C)  ao uso de palavras em negrito e cada vez maior do 2º ao 4º quadrinho. 
D)  aos sentidos atribuídos por Mafalda para as palavras “títulos” e “diplomamos”. 

 
 
12. No conto O Pirotécnico Zacarias, a linguagem de Murilo Rubião: 

 
A) é prolixa, com excesso de adjetivos e com descrições cansativas. 
B) é extremamente coloquial, com erros gramaticais. 
C) é sóbria, concisa, direta, beirando a gramática culta. 
D) é romântica, com descrições exageradas. 

 
 
13. Sobre os contos de Murilo Rubião marque a alternativa errada:  

 
A) No conto “O ex mágico da taberna Minhota”, o personagem vive um ciclo entre mágico e 

funcionário público. Nele, ele tenta várias vezes o suicídio, só conseguindo no final.  
B) A metamorfose em Bárbara está centrada nos dois verbos pedir e engordar.  
C) No conto “Ofélia, meu cachimbo e o mar”, o narrador em primeira pessoa tenta reconstruir 

as suas origens. O patriarca deles é o bisavô, que foi capitão de um navio negreiro.  
D) Em “ A flor de vidro”, o traço pessimista está no símbolo flor de vidro que representa o 

relacionamento dos dois personagens Eronides e Marialice.  
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14. No conto Um homem célebre, da obra Várias Histórias, de Machado de Assis, há uma 
profunda investigação da alma humana que pode ser resumida na afirmação do narrador de 
que “o primeiro lugar na aldeia não contentava a este César, que continuava a preferir-lhe, não 
o segundo, mas o centésimo em Roma”. Isso se justifica porque: 
 
A) Romão Pires, exímio regente de orquestra, busca aquilo que não consegue alcançar. 
B) Pestana, exímio em sua atividade de compositor de polcas, não se satisfaz com a 

perfeição que atinge. 
C) Fortunato, dono de uma Casa de Saúde, diante da dor alheia sente um enorme prazer e a 

saboreia deliciosamente. 
D) Vilela, afamado advogado e marido de Rita, mata a mulher e o amante, acometido de 

indignação e furor. 
 
 
15. Os contos machadianos de Várias Histórias surpreendem pelo final inesperado que foge à 

estrutura da narrativa tradicional. Assim identifique o trecho final que NÃO corresponde ao 
conto indicado: 
 
A) “Não sei o que dirá a sua fisiologia. A minha, que é de profano, crê que aquela moça tinha 

ao casamento uma aversão puramente física. Casou meio defunta, às portas do nada. 
Chame-lhe monstro, se quer, mas acrescente divino”, de A desejada das gentes, que 
aborda, também, a recusa amorosa de Quintília, envolvida em disputa sentimental de dois 
amigos. 

B) “O beijo rebentou em soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em 
borbotões, lágrimas de amor calado, e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde 
ficara, saboreou tranqüilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, 
deliciosamente longa”, de A Causa Secreta e revela o ápice do prazer pela contemplação 
da desgraça alheia. 

C) “Todos os médicos, a quem contei as moléstias dele, foram acordes em que a morte era 
certa, e só se admiravam de ter resistido tanto tempo. Pode ser que eu, involuntariamente, 
exagerasse a descrição que então lhes fiz; mas a verdade é que ele devia morrer, ainda 
que não fosse aquela fatalidade...”, de O Enfermeiro, e que ironicamente se vale da 
afirmação bíblica: “Bem-aventurados os que possuem, porque eles 
serão consolados”. 

D) “Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: — 
Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária”, de Conto de Escola, que 
enfoca o tema da corrupção e da delação. 
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QUÍMICA – QUESTÕES DE 16 A 25 
 

 
16. O tioetanol, C2H5-SH, tem a estrutura semelhante à do etanol, C2H5-OH. 

Considerando-se as características dos átomos de enxofre e de oxigênio, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) A combustão do tioetanol pode produzirCO2 , SO2 e H2O. 
B) O tioetanol é mais solúvel em água do que o etanol. 
C) O tioetanol é ácido mais forte do que o etanol. 
D) O tioetanol é mais volátil do que o etanol. 

 
 
17. A molécula da serotonina tem a seguinte estrutura: 

 
Baseado nessa estrutura, pode-se atribuir as seguintes propriedades à serotonina, EXCETO: 
 
A) É pouco solúvel em álcool etílico. 
B) É solúvel numa solução aquosa de ácido clorídrico. 
C) Reage com uma solução aquosa de hidróxido de sódio. 
D) Reage com uma solução de bromo em tetracloreto de carbono. 

 
 
18. Considere a estrutura do cloranfenicol: 
 

 
 

Nessa estrutura, é possível identificar, EXCETO: 
 
A) apenas seis átomos de carbono com hibridação sp2. 
B) apenas dois átomos de carbono quiral (assimétrico). 
C) dois grupos característicos dos álcoois. 
D) um grupo característico das amidas. 

 
 
19. Pediu-se a um estudante que considerasse três pares de substâncias, todas a 25 ºC. Em cada 

par, ele deveria indicar a substância que tem a maior solubilidade S em água. Esse estudante 
propôs o seguinte: 

S(SiO2) >S(CO2); 
S(NaCl) >S(C2H6); 
S(NH3) >S(PH3). 

 
O número de erros cometidos pelo estudante é 
 
A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
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20. Utilizando o modelo de repulsão de pares de elétrons, um estudante preparou a tabela abaixo, 
que relaciona algumas espécies químicas e suas respectivas geometrias: 
 

 

O número de erros cometidos pelo estudante é 
 
A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) 3 

 

21. Veja a imagem abaixo: 

 
 
 

O relógio na casa de um professor de Química tem seus numerais substituídos pelos 
símbolos dos elementos químicos, de acordo com seus números atômicos, conforme a figura 
acima. Analisando, na figura, a substância correspondente à hora marcada e utilizando seus 
conhecimentos a respeito da posição dos elementos na Tabela Periódica, assinale a 
alternativa FALSA:  
 
A) A substância apresenta fórmula MgF2, tendo como unidades de repetição cátions e ânions.  
B) A substância é predominantemente iônica, sólida, sendo boa condutora de eletricidade 
quando dissolvida em água e quando fundida.  
C) O principal fator responsável pelo caráter iônico da substância é seu alto valor na energia 
de rede. 
D) O caráter iônico dessa substância deve ser menor do que o caráter iônico da substância 
correspondente a 8h55min. 
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22. A reação de hidrogenação do butadieno pode ser representada por: 
 
 

C4H6(g) + 2 H2(g) → C4H10(g) 
 
 

Em um recipiente fechado, foram colocados para reagir 27,0 g do hidrocarboneto e 20,0 L de 
hidrogênio, medido nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP). Nessas 
condições, 1 mol de gás, que contém 6,0 x 1023 moléculas, ocupa o volume de 22,4 L. 
 
Considerando-se essas informações, todas as alternativas abaixo indicam a quantidade de 
butano obtida nas CNTP, EXCETO: 
 
A) 2,7 x 1023 moléculas  
B) 10,0 L 
C) 29,0 g 
D) 0,446 mol 

 
 
23. Considere o diagrama de entalpia, bem como a informação de que a combustão completa da 

hidrazina gasosa, N2H4(g), produz N2(g) e H2O(g). 
 

 

 
 
Tendo em vista esses dados, a afirmativa ERRADA é:  
 
A) A entalpia padrão de formação de N2H4(g) é igual  a 95,4 kJ mol–1.  
B) A entalpia padrão de formação de H2O(g) é igual a –483,6 kJ mol–1.  
C) A entalpia padrão de combustão de H2(g) é igual  a –241,8 kJ mol–1.  
D) A entalpia padrão de combustão de N2H4(g) é igual  a –579,0 kJ mol–1. 
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24. A velocidade da reação 
N2O5(g) → 2NO2(g) + 1/2O2(g) 

 
foi medida através da variação da concentração de N2O5(g) com o tempo. Os resultados 
estão representados no gráfico abaixo. No início do experimento, havia  apenas N2O5(g). 

 

 
 

Com relação a esse experimento, a afirmativa ERRADA é:  
 
A) Após 100 s do início da reação, a concentração de O2(g) era aproximadamente 0,27 mol/L. 
B) Após 255 s do início da reação, a concentração de NO2(g) era menor do que a 
concentração de N2O5(g) nesse mesmo tempo.  
C) Após 200 s do início da reação, a velocidade instantânea de formação de O2(g) era menor 
do que após 100 s do início da reação. 
D) Nos primeiros 300 s da reação, a velocidade média da decomposição de N2O5(g) era 
aproximadamente  2,7x10–3 mol.L–1.s–1. 

 
 
25. A formação do gás NO, pela reação entre nitrogênio e oxigênio, em temperatura elevada, 

como a existente nos cilindros dos motores a explosão, é um sério problema de poluição. No 
momento da queima, há excesso de oxigênio no cilindro, em relação ao combustível, e a 
temperatura pode atingir 2400 K. A figura mostra a variação da constante de equilíbrio com a 
temperatura, para a reação de formação de NO(g): 

 

 
 

A análise dessa figura, bem como outras considerações sobre as reações químicas permitem 
afirmar que: 
 
A) A quantidade de NO, no equilíbrio, aumenta com o aumento da temperatura. 
B) A formação de NO é mais lenta em temperaturas mais elevadas. 
C) O excesso de oxigênio dificulta a formação de NO. 
D) A reação de formação de NO é exotérmica. 
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BIOLOGIA – QUESTÕES DE 26 A 40 
 
 
26. O gráfico ilustra o espectro de absorção da luz pelas clorofilas a e b, em diferentes 

comprimentos de onda. Elas são duas das principais clorofilas presentes nos eucariontes 
fotossintetizantes. 

 

 
 

Suponha que três plantas (I, II e III) da mesma espécie ficaram expostas diariamente aos 
comprimentos de onda 460 nm, 550 nm e 660 nm por um mês, respectivamente. É possível 
supor que  

 
A) todas sucumbiram depois desse período, devido à falta de reservas orgânicas.    
B) apenas a planta II conseguiu sintetizar matéria orgânica suficiente para crescer.    
C) as plantas I e III conseguiram sintetizar matéria orgânica suficiente para crescerem.    
D) todas permaneceram no seu ponto de compensação fótico durante esse período.    

 
   
27. O quadro abaixo apresenta, na primeira linha, tipos de antígenos; na segunda, células 

apresentadoras desses antígenos; e, na terceira, células que interagem com as 
apresentadoras no contexto especificado.  

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de termos que correspondem, 
respectivamente, aos números 1, 2 e 3 no quadro.  
 
A) células mortas — linfócitos T auxiliares (CD4) — célula B    
B) vírus — células de memória — célula dendrítica    
C) parasitas — células de memória — linfócitos T citotóxicos (CD8)    
D) vírus — linfócitos T auxiliares (CD4) — célula B    
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28. Crossing over ou permuta é um importante fenômeno que ocorre na prófase I meiótica, 

responsável pela recombinação entre os diferentes pares de genes de cromossomos 
homólogos. O desenho abaixo representa um par de cromossomos homólogos, com 3 genes: 
gene A, gene B e gene C, cada um destes possuindo dois alelos (alelo dominante e alelo 
recessivo). A partir deste desenho, assinale a alternativa correta. 

 
 

  
 
 

 
A) Se houver crossing over apenas na região 1 serão produzidos gametas com as 

combinações ABC, abc, ABc e abC.    
 
B) Se houver crossing over apenas na região 2 serão produzidos gametas com as 

combinações ABC, abc, Abc e aBC.    
 
C) Se houver crossing over nas regiões 1 e 2 serão produzidos gametas com as 

combinações ABC, abc, AbC e aBc.    
 
D) Se houver crossing over apenas na região 1 serão produzidos somente gametas com as 

combinações Abc e aBC.    
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29. Considerando o esquema que representa, simplificadamente, algumas etapas do metabolismo 
do aminoácido fenilalanina, foram feitas as seguintes afirmativas. 
 

 

 
 
 

I. Na falta da enzima 1, há o acúmulo do aminoácido fenilalanina, gerando também outras 
substâncias derivadas (ácido fenilpirúvico, fenilacético e fenil-láctico), característicos da 
doença metabólica fenilcetonúria. 

II. O albinismo clássico é uma doença causada pela falta da enzima 2 que converte a tirosina 
em DOPA, substância intermediária na produção de melanina, pigmento que dá cor à pele, 
cabelo e olhos. 

III. A falta da enzima 3 leva ao acúmulo do ácido homogentísico que não é metabolizado em 
gás carbônico e água. 

 
É válido o que se afirma em  
 
A) I, apenas.    
B) II, apenas.    
C) I e II, apenas.    
D) I, II e III.    
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30. Observe o esquema abaixo, representativo de uma organela citoplasmática. Agora, utilizando-
se do esquema e dos conhecimentos científicos atuais, analise as proposições que seguem, 
colocando V (Verdadeiro) ou F (Falso).  

 

 
 
(       ) A complexidade destas organelas, o fato de possuírem genes, capacidade de 

autoduplicação e a semelhança genética e bioquímica com certas bactérias, além 
da capacidade de síntese proteica, decorrente da presença de 3 – DNA circular e 4 
— mitorribossomos, sugerem que essas organelas sejam descendentes de seres 
procarióticos primitivos, que se instalaram no citoplasma de primitivas células 
eucarióticas. Essa hipótese é conhecida como simbiogênese. 
 

(       ) Em certos seres que apresentam reprodução sexuada, estas organelas têm sempre 
origem materna; isto é consequência do processo de degeneração que elas sofrem 
durante a formação do gameta masculino. Assim, doenças como Mal de Alzheimer 
e síndrome de Leigh estão codificadas na estrutura 3, que são moléculas circulares 
de DNA, tendo sempre herança materna.  
 

(       ) Nestas organelas ocorre a fotossíntese, processo no qual moléculas de CO2 e H2O 
reagem na presença da energia luminosa proveniente do Sol, formando glicídios e 
O2.  
 

(       ) Nestas organelas ocorre a respiração aeróbia, processo em que moléculas 
orgânicas provenientes do alimento reagem com O2, formando CO2, e H2O e 
liberando energia, que é armazenada em moléculas de ATP, que serão utilizadas 
pela célula para fornecimento de energia.  
 

(       ) No esquema acima, identificamos em 1 a membrana externa, que corresponde, na 
sua origem, à membrana plasmática do eucarionte ancestral e, em 2, as 
membranas internas, que correspondem, na sua origem, à membrana plasmática 
das bactérias aeróbias ancestrais dessas organelas.  
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.   
 
A) V – V – F – V – V     
B) V – F – F – V – V     
C) F – F – F – V – V     
D) V – V – V – F – V     
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31. O manuseio de equipamentos de radiologia envolve riscos à saúde, e o Tecnólogo em 

Radiologia segue uma série de normas de biossegurança para evitar a exposição 
desnecessária à radiação ionizante. Esse tipo de radiação pode danificar suas células, 
levando-as a se reproduzir de modo desordenado e descontrolado, gerando inúmeras novas 
células por meio do mesmo processo de divisão celular que ocorre nas células somáticas. 
Desse modo, basta que uma única célula do corpo se danifique e torne-se uma célula 
cancerígena para que surja um tumor. Isso ocorre porque a célula cancerígena inicial divide-se 
por  

A) mitose, gerando células com o mesmo número de cromossomos e a mesma capacidade de 
duplicação. 

B) mitose, gerando células com metade do número de cromossomos, porém ainda com 
capacidade de duplicação. 

C) mitose, gerando células com o dobro do número de cromossomos e uma capacidade ainda 
maior de duplicação.  

D) meiose, gerando células com o mesmo número de cromossomos e a mesma capacidade 
de duplicação. 

 

32. A imagem abaixo refere-se ao processo da Fecundação. Na fecundação, o espermatozóide 
faz a reação acrossômica, que permite a ele passar pela corona radiata e ao atingir a zona 
pelúcida sofrem alterações, tais como fusionar a sua membrana com a do ovócito secundário 
(óvulo) e realizar uma reação nesta membrana denominada reação de zona 
 

                      . 

 

Em tal reação de zona, os seres humanos, em seu processo de reprodução sexuado 
impedem a:  

A) Fertilização;  
B) Polispermia;  
C) Formação do corpúsculo polar; 
D) Divisão do zigoto;  
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33. Sabemos que o sistema esquelético é formado por uma grande quantidade de ossos 
interligados que formam o esqueleto. Esses ossos são formados pelo tecido ósseo, um tipo de 
tecido conjuntivo que é formado por três tipos celulares: osteoblastos, osteoclastos e 
osteócitos. 

Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente a função do osteócito. 
 
A) Os osteócitos produzem a matriz orgânica. 
B) Os osteócitos são células maduras que ajudam na manutenção da matriz óssea. 
C) Os osteócitos reabsorvem o osso através da liberação de enzimas. 
D) Os osteócitos formam os ossos compactos. 

 

34. Peixinho dourado passa por cirurgia para retirada de tumor na cabeça.   

“Veterinários do Lort Smith Hospital, em Melbourne, na Austrália, fizeram na última semana 
uma cirurgia para a retirada de um tumor que surgiu na cabeça de um peixinho dourado. O 
peixe, batizado de George, foi colocado em três diferentes baldes, um com anestésico, um 
para manter o nível de anestésicos, e um com água limpa para a sua recuperação. Com o 
animal anestesiado, o doutor Tristan Rich colocou um tubinho de oxigênio na boca do peixe, 
fazendo com que a água com anestésicos tomasse conta de suas brânquias. Após a cirurgia o 
peixe passou por mais um procedimento para receber oxigênio artificialmente, novas doses de 
anestésicos e antibióticos até que sua respiração voltou ao normal, voltando a nadar.” As 
brânquias (popularmente conhecidas como guelras) dos peixes ósseos são projeções laterais 
da faringe, localizadas em uma câmera branquial. Cada brânquia é constituída por delicados 
filamentos branquiais. Por sua vez, esses filamentos contêm várias lamelas, ricamente 
vascularizadas. 

 Identifique abaixo o mecanismo que está associado à eficiência da respiração branquial: 

A) Bexiga Natatória. 
B) Difusão para o fluido celômico. 
C) Troca contra corrente. 
D) Troca cutânea. 

 

35. Após a fecundação, durante o desenvolvimento embrionário, células se dividem e se 
especializam a partir de uma única célula inicial (célula-ovo), apresentando formas e funções 
diferentes entre si no ser formado.  
 
A diferenciação durante a embriogênese ocorre porque: 
 
A) diferentes genes do indivíduo são mantidos sob forma de heterocromatina em diferentes 
células.  
B) os mesmos genes de um indivíduo são mantidos sob forma de heterocromatina, em 
diferentes células.  
C) diferentes células de um mesmo indivíduo têm patrimônio genético diferente.  
D) cada um dos pais doa metade da informação genética do indivíduo, formando-se, nas 
células deste, um mosaico.  
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36. A figura representa, esquematicamente, o ciclo de vida de Schistosoma mansoni. 
 

 

 
 

 
A partir da análise do ciclo, considere as afirmativas a seguir.  
 
I.    A larva do esquistossomo que penetra ativamente pela pele ou pela mucosa das pessoas, 

infestando-as, é um protozoário flagelado denominado cercária.  
II.  Na profilaxia dessa doença é importante construir redes de água e esgoto, exterminar o 

caramujo hospedeiro, bem como evitar o contato com águas possivelmente infestadas por 
cercárias.  

III. O caramujo Biomphalaria representa o hospedeiro intermediário das larvas ciliadas 
(miracídios). Estas originam, de modo assexuado, larvas dotadas de cauda (as cercárias).  

IV. A esquistossomose é ocasionada pela presença da larva do Schistosoma mansoni, e a 
infestação do homem é ocasionada pela ingestão de ovos do parasita liberados nas fezes 
de pessoas infectadas.  

 
Assinale a alternativa que apresenta, apenas, as afirmativas corretas.  
 
A) II e III e IV.    
B) I e IV.    
C) I, II e III.    
D) II, III.    
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37. Nos vertebrados aquáticos, a concentração de sais no corpo mantém-se constante 
independente do meio, água doce ou salgada. Na figura a seguir são apresentados dois 
exemplos de regulação osmótica em duas espécies de peixes ósseos (a e b). 
 

 
 

Sobre a osmoregulação nas espécies em questão, analise as afirmativas a seguir: 
 

I - A pressão osmótica do ambiente em que vive a espécie (a) é menor que a do sangue do 
animal 

II - A pressão osmótica do ambiente em que vive a espécie (b) é maior que a do sangue do 
animal 

III - A espécie (a) vive no ambiente marinho e a espécie (b) é de água doce. 

IV - Os processos de excreção em (a) e absorção em (b) de sais, por células especiais das 
brânquias, são feitos por osmose. 
 

Marque a alternativa correta.  
 

A) Somente as afirmações I e III são corretas.    
B) Somente a afirmação III é correta.    
C) Somente as afirmações III e IV são corretas.    
D) Todas as afirmações são corretas.    

 

38. Enquanto a Eco-92 ficou conhecida como a Cúpula da Terra”, a Rio20 foi muitas vezes citada 
como a “Cúpula dos Mares”. O documento final aprovado pelos Chefes de Estado traz como 
uma de suas metas a redução dos detritos marinhos, em especial plástico, até 2025. O 
desenvolvimento de uma rede global de áreas marinhas protegidas internacionais e a criação 
de mecanismos de governança global dos oceanos para preservar a biodiversidade e os 
recursos genéticos também estavam em pauta. Sobre os Echinodermata, animais 
exclusivamente marinhos, assinale a alternativa correta:   
 
A) O caráter compartilhado que aproxima o filo Echinodermata do filo Chordata é a presença 

de notocorda na fase embrionária.     
B) Os Echinodermata apresentam organização pentarradiada, com larvas de simetria 

bilateral, esqueleto calcário externo, triblásticos e deuterostômios.     
C) A forma básica de reprodução desses animais é assexuada.     
D) É o único grupo do reino animal que possui um sistema aquífero responsável pelas 

funções de circulação, locomoção, respiração, excreção e percepção.   
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39. Observe a figura abaixo: 

 

 
 

O esquema acima representa o ciclo de vida alternante das plantas. As divisões celulares do 
tipo MITOSE e MEIOSE ocorrem, respectivamente, em: 
 
A) 1,2,3 e 4 
B) 1,3,4 e 2 
C) 1,3 e 2,4 
D) 2,4 e 1,3 

 
 
40. Considere o quadro a seguir em que os algarismos romanos de I a IV representam os 

principais tecidos vegetais, e os algarismos arábicos de 1 a 4 indicam algumas características, 
a constituição e as funções desses tecidos. 

 

Tecidos Características, constituição e funções 

I. Colênquima 1. Formado por células vivas, cuja função geral é o 
preenchimento de espaços internos da planta. 

II. Esclerênquima 2. Constituído por células com grande capacidade de divisão e 
que descendem diretamente de células embrionárias. 

III. Parênquima 3. É um tecido de sustentação constituído por células vivas, 
dotadas de paredes com reforços extras de celulose. 

IV. Meristema primário 4. Constituído por células mortas, tem paredes impregnadas 
de lignina e sua função é a sustentação esquelética do 
corpo da planta. 

 
Assinale a alternativa que associa, corretamente, esses tecidos vegetais, com suas 
respectivas características, constituição e funções.  
 
A) I-3, II-1, III-4 e IV-2.    
B) I-1, II-2, III-3 e IV-4.    
C) I-3, II-4, III-1 e IV-2    
D) I-4, II-3, III-1 e IV-2.    
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FÍSICA – QUESTÕES DE 41 A 45 
 
 
41. Baseado nas propriedades ondulatórias de transmissão e reflexão, as ondas de ultrassom 

podem ser empregadas para medir a espessura de vasos sanguíneos. A figura a seguir 
representa um exame de ultrassonografia obtido de um homem adulto, onde os pulsos 
representam os ecos provenientes das reflexões nas paredes anterior e posterior da artéria 
carótida. 
 

 

 
 

 
Suponha que a velocidade de propagação do ultrassom seja de 1.500 m/s. Nesse sentido, a 
espessura e a função dessa artéria são, respectivamente:  

 
A) 1,05 cm – transportar sangue da aorta para a cabeça.    
B) 1,05 cm – transportar sangue dos pulmões para o coração.    
C) 1,20 cm – transportar sangue dos pulmões para o coração.    
D) 2,10 cm – transportar sangue da cabeça para o pulmão.    

   
 
  



SIMULADO FCM-MG                                                                                                                                                           
21 
 

 

 
 

42. A placa de Petri é um recipiente cilíndrico, achatado, de vidro ou plástico, utilizado para cultura 
de micro-organismos e constituída por duas partes: uma base e uma tampa. Em laboratórios 
de microbiologia e rotinas de bacteriologia, as placas de Petri são usadas para a identificação 
de micro-organismos. Num ensaio técnico, um laboratorista incide um feixe de luz 
monocromática de comprimento de onda igual a 600 nm  que, propagando-se inicialmente no 

ar, incide sobre a base de uma placa de Petri, conforme esquematizado na figura abaixo. 
 

 

 
 

 
 

 
Determine o índice de refração (n)  do material da placa de Petri em relação ao ar, o 

comprimento ( )λ  e a frequência (f )  da onda incidente enquanto atravessa a base da placa.   

 

A) 140,76; 790nm; 5,0 10 Hz     

B) 141,50; 400nm; 5,0 10 Hz     

C) 141,50; 600nm; 3,3 10 Hz     

D) 141,32; 400nm; 7,5 10 Hz     
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43. Uma estudante de medicina, dispondo de espelhos esféricos gaussianos, um côncavo e outro 
convexo, e lentes esféricas de bordos finos e de bordos espessos, deseja obter, da tela de seu 
celular, que exibe a bula de um determinado medicamento, e aqui representada por uma seta, 
uma imagem ampliada e que possa ser projetada na parede de seu quarto, para que ela 
possa fazer a leitura de maneira mais confortável. 

 
Assinale a alternativa que corresponde à formação dessa imagem, através do uso de um 
espelho e uma lente, separadamente.  
 
 
A) 

 
 
 
 

B) 

 
 
 
 

C) 

 
 
 
 

D) 
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44. Em feiras livres ainda é comum encontrar balanças mecânicas, cujo funcionamento é baseado 
no equilíbrio de corpos extensos. Na figura a seguir tem-se a representação de uma dessas 
balanças, constituída basicamente de uma régua metálica homogênea de massa desprezível, 
um ponto de apoio, um prato fixo em uma extremidade da régua e um cursor que pode se 
movimentar desde o ponto de apoio até a outra extremidade da régua. A distância do centro 
do prato ao ponto de apoio é de 10 cm.  O cursor tem massa igual a 0,5 kg.  Quando o prato 

está vazio, a régua fica em equilíbrio na horizontal com o cursor a 4 cm  do apoio. 

 
 
 

 
 

 
Colocando 1kg  sobre o prato, a régua ficará em equilíbrio na horizontal se o cursor estiver a 

uma distância do apoio, em cm,  igual a  

 
A) 18     

B) 20     

C) 22     
D) 24     
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45. Um ímã em forma de barra, com seus polos Norte e Sul, é colocado sob uma superfície 
coberta com partículas de limalha de ferro, fazendo com que elas se alinhem segundo seu 
campo magnético. Se quatro pequenas bússolas, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em repouso nas 
posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas 
magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã. 

 
 

 
 
 

Desconsiderando o campo magnético terrestre e considerando que a agulha magnética de 
cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo 
sentido do vetor campo magnético associado ao ponto em que ela foi colocada, assinale a 
alternativa que indica, correta e respectivamente, as configurações das agulhas das bússolas 
1, 2, 3 e 4 na situação descrita.  
 
 

A)     

B)     

C)     

D)     
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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 46 A 50 
 
 
46. O número de triângulos que podem ser formados unindo o vértice A  a dois dos demais 

vértices do paralelepípedo é 
 

  
 

A) 15     

B) 18     

C) 21     
D) 24     

   
 
47. Considere os conjuntos X  e Y  definidos por 
 

X {x | x é múltiplo de 3}   e Y {y | y é divisor de 84}.   

 
Sobre o conjunto A X Y,   é correto afirmar que  

 
A) se n A  então ( n) A.      

B) o conjunto A  possui 4  elementos.    
C) o menor elemento do conjunto A  é o zero.    
D) o maior elemento do conjunto A  é divisível por 7.     

   
 
48. Um escultor irá pintar completamente a superfície de uma esfera de 6 m  de diâmetro, 

utilizando uma tinta que, para essa superfície, rende 23 m  por litro. Para essa tarefa, o escultor 

gastará, no mínimo, _____ litros de tinta. (Considere 3)π   

 
A) 18     

B) 24     
C) 36     

D) 48     
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49.     

 
 

Na figura, O  é o centro do semicírculo de raio r 2 cm.  Se A,  B  e C  são pontos do 

semicírculo e vértices do triângulo isósceles, a área hachurada é _____ cm².  (Use 3,14)π   

 
A) 2,26     

B) 2,28     

C) 7,54     

D) 7,56     

   
 
50. Suponha que, em certo país, observou-se que o número de exames por imagem, em milhões 

por ano, havia crescido segundo os termos de uma progressão aritmética de razão 6, 
chegando a 94 milhões / ano,  ao final de 10 anos. Nessas condições, o aumento percentual do 

número de tais exames, desde o ano da observação até ao final do período considerado, foi 
de   

 
A) 130%.     

B) 135%.     

C) 136%.     

D) 138%.     

  
 
  



SIMULADO FCM-MG                                                                                                                                                           
27 
 

 

 
 

INGLÊS – QUESTÕES DE 51 A 55 
 
 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 5 QUESTÕES: 
 
 

MEMORY 
by Adam Hadhazy 

 
1  Flavonoids, a group of chemicals commonly found in plants, are often credited as having 
“superfood” powers. One of them, epicatechin (epi)—abundant in chocolate, green tea, and red 
wine— allegedly reduces the risk of heart disease, diabetes, and cancer, among other virtues. It is 
also thought to improve memory. But is that so? The answer, for the memory benefit, is yes, at 
least if you are a snail. 
2  Neuroscientist Kenneth D. Lukowiak of the University of Calgary, Canada, and two 
colleagues tested the power of epi as a memory enhancer in the pond snail Lymnaea stagnalis. 
Pond snails breathe through their skin when in waters rich in oxygen, but if oxygen becomes 
scarce, the mollusks go to the surface and breath through an orifice—the pneumostome—
connected to a simple lung. By gently poking the pneumostome with a stick when a snail tries to 
open it, researchers can condition snails to come up for air less frequently. And that is what the 
team did. 
3 They trained snails with the stick in plain pond water and in epi-infused water and 
compared the duration of their memory. After a half-hour session, snails in plain water learned to 
attempt fewer breaths—and remembered their lessons for about three hours. Snails exposed to 
epi, on the other hand, kept up their modified behavior a full day later. And snails trained in epi-rich 
water for two half-hour sessions continued to surface less often for air three days on. Snails trained 
in epi also had stronger memories than snails trained in regular water—that is, it was harder to 
train them to ignore what they had learned.  
 
 
 
51. According to the information in the article, which of the following was a characteristic found 

exclusively in those snails trained in epi-infused water?  
 
A) The training sessions made their pneumostomes more sensitive to physical stimulation.    
B) They developed a lower tolerance to oxygen-poor water.   
C) After they had been trained to modify one kind of behavior, it was relatively hard to train 

them to abandon that modified behavior.    
D) After they had been trained to modify one kind of behavior, it was relatively easy to train 

them to modify other kinds of behavior.    
 
 

52. According to the information in the article, epicatechin (epi)  
 
A) is the most abundant and beneficial of all the flavonoids.    
B) is a “superfood” chemical found in most organic-food items.    
C) is often prescribed in order to stimulate the brain’s ability to remember.    
D) may be useful in strengthening the body against certain health problems.    
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53. According to the information in the article, Kenneth D. Lukowiak and two colleagues  
 
A) identified Lymnaea stagnalis as the type of pond snail most affected by epi.    
B) tried to find out what effect epi has on the memory of the pond snail Lymnaea stagnalis.    
C) discovered that, in some cases, epi weakens the breathing system of the pond snail 

Lymnaea stagnalis.    
D) tested the hypothesis that epi is the only flavonoid that improves the memory of the pond 

snail Lymnaea stagnalis.    
 
 
 
54. In the last sentence of paragraph 2, “that” in “And that is what the team did” most likely refers to 

which of the following?  
 
A) By physically manipulating the snails’ pneumostomes at the right moment, the team trained 

the snails to modify their breathing habits.    
B) By incapacitating the snails’ breathing orifices at the right moment, the team was able to 

test the snails’ ability to remember.    
C) By stimulating several parts of the snails’ respiratory systems at the right moment, the team 

strengthened the snails’ ability to remember.    
D) By touching the snails’ pneumostomes at the right moment, the team trained the snails to 

breathe through their skin when out of water.    
    
   
55. According to the information in the article, which of the following is most likely one of Kenneth 

D. Lukowiak’s opinions?  
 
A) Epi will work on humans in the same way that it works on pond snails.    
B) Epi works by circumventing the nervous system of the pond snail.    
C) A connection between the serotonin receptors and the osphradium allows pond snails to 

optimize epi’s memory-enhancing benefits.    
D) Neurons may be essential components in the way epi works on pond snails.    
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ESPANHOL – QUESTÕES DE 51 A 55 
 
Una absolución para los videojuegos 

Un estudio niega que inciten a la violencia: un noticiero televisivo tiene mayor impacto emocional. 

Jaime D”Alessandro. 

 

 Todo comenzó en 1999, cuando Eric Harris y Dyland Klebold mataron a doce compañeros 

en la secundaria Columbine para luego suicidarse. En efecto, las primeras teorías científicas que 

relacionaron los videojuegos violentos con comportamientos criminales y desequilibrados se 

remontan a esa época. Desde entonces, el debate sobre la legitimidad de los juegos electrónicos 

fue radicalizándose cada vez más. De un lado están los que desearían prohibirlos o limitar su 

difusión, del otro, los que los defienden y sostienen que se trata de una forma más de 

entretenimiento. 

 Lo que está en discusión es la presunta influencia negativa que este medio tendría sobre 

los niños. Aunque conviene aclarar que la edad media de los jugadores aumentó sensiblemente. 

Esto no significa que sobre ellos, al igual que sobre los chicos, los juegos no tengan un poder o 

una influencia negativa. El problema es que no hay estudios fiables capaces de demostrarlo o de 

negarlo. Aclaremos, estudios de este tipo hay docenas, pero en su mayoría están fuertemente 

condicionados por prejuicios. Por lo menos eso afirma Christopher J. Ferguson, investigador del 

departamento de Ciencias Aplicadas de la Universidad Internacional de Texas. 

 Una reciente publicación suya muestra que muchas de estas investigaciones tienen muy 

poco de científico. Algunas fueron realizadas teniendo en cuenta solamente a muchachos 

detenidos en reformatorios. Otras se hicieron preguntando explícitamente a los sujetos que 

sentían después de haber jugado durante 20 minutos con un videojuego violento. Un método poco 

eficaz.“El problema está mal planteado”, confirma Francesco Antinucci, director de sección 

Procesos  Cognitivos y Nuevas Tecnologías del Consejo de  Investigaciones Científicas de Italia. 

“Es verdad que la interacción de los videojuegos implica una participación mayor que el cine o la 

televisión. Pero el impacto emotivo es idéntico. Muchas veces es incluso menor”. 

 Como Ferguson, también Antinucci piensa que hay una gran diferencia entre violencia 

representada y violencia real. 

 Hace tiempo se realizó un estudio sobre televisíon y cine cuando siempre el método 

indirecto. A chicos de 10 a 14 años se les mostró secuencias de violencia en películas de acción, 

en películas más realistas y en noticieros televisivos. Después se les pidió que asociaran lo que 

habían visto eligiendo uno de los dos adjetivos en pares de opuestos (frio o caliente, blanco o 

negro, blando o duro). Se procedió de esa manera porque haciendo preguntas directas no se llega 

al verdadero estado emotivo del sujeto. La mayor parte de los entrevistados, por ejemplo, rara vez 

admiten hacer tenido miedo o haber experimentado emociones que, a sus ojos demuestran 

debilidad. 

 Usando un método indirecto, en cambio, se llega a determinar con una buena 

aproximación qué secuencias tuvieron un impacto mayor. Las escenas que aparentemente no 

tuvieron ningún efecto fueron las de películas de acción de Hollywood, al estilo de “Last Action 

Hero”, con Schwarzenegger: secuencias muy sanguinarias, extremadamente violentas y con un 
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alto número de muertos. Más incisivas resultaron las escenas de violencia doméstica y psicológica 

de “Fanny & Alexander” de Bergman, donde sangre, en realidad, se ve poca. 

 Si trasladáramos esto a los videojuegos, deberíamos inferir que los juegos, acusados con 

frecuencia de ser muy violentos, serían totalmente inocuos teniendo en cuenta que lo que ponen 

en escena es aún más irreal que lo que se ve en numerosos filmes de Schwarzenegger. 

Disponible en: http://www.servicios.clarin.com/notas  

51.  Según el texto, es incorrecto inferir: 

 

A) Eric Harris y Dyland Klebold estudiaban en la escuela Columbine. 

B) Eric Harris y Dyland Klebold mataron a sus compañeros por venganza. 

C) A Eric Harris y a Dyland Klebold les gustaban los videojuegos violentos. 

D) La matanza en Columbine despertó el debate sobre los videojuegos violentos. 

 

 

52. La palabra absolución en el título representa un(a): 

 

A) crítica 

B) perdón 

C) condena 

D) sentencia 

 

 

53. Además de los pares de opuestos mencionados en el texto, otro par posible es: 

 

A) alto o corto 

B) largo o ancho 

C) fino o delgado 

D) suave o áspero 

 

 

54. Según el texto, es incorrecto afirmar 

 

A) Además de los chicos, otros jugadores jóvenes también juegan con videojuegos violentos. 

B) Los jóvenes detenidos en reformatorios son violentos porque juegan con videojuegos. 

C) Las escenas sanguinarias de las películas de acción parecen ser inofensivas para los 

espectadores. 

D) Las escenas de violencia real tienen un impacto emocional mayor que las de violencia 

representada. 

 

 

55. “... Pero el impacto emotivo es idéntico...” (tercer párrafo) 

 En esta frase, la palabra destacada puede ser reemplazada por: 

 

A)  más 

B) pues 

C) mas 

D) porque 

http://www.servicios.clarin.com/notas


SIMULADO FCM-MG                                                                                                                                                           
31 
 

 

 
 

QUESTÕES DISCURSIVAS DE 01 A 06 
 

BIOLOGIA – QUESTÕES 01 a 03 
 
 

1. Determinada planta do cerrado abriga formigas, cigarrinhas, predadores e parasitas de 
cigarrinhas e também herbívoros que causam dano foliar. Os gráficos abaixo mostram os 
resultados de estudo sobre relações entre os animais e entre eles e a planta. 

 
- Gráfico I: Número médio de cigarrinhas, em plantas com e sem formigas, ao longo de duas 
semanas. 

- Gráfico II: Número médio de predadores e parasitas das cigarrinhas, em plantas com e sem 
formigas, ao longo de duas semanas. 

- Gráfico III: Porcentagem de dano foliar em plantas com e sem associação entre formigas e 
cigarrinhas. 

 

 
 

Com base nos resultados representados nos gráficos, responda: 
 
a) A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica ou é prejudicial para alguma dessas 

populações de insetos? Cite o(s) gráfico(s) que permite(m) tal conclusão. 
 

 

 

 

 

 
 

b) A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica ou prejudicial para a planta? Justifique 
sua resposta.  
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2. No gráfico abaixo, uma das curvas representa a entrada e a outra, a saída de água em uma 
árvore da mata atlântica, ao longo de 12 horas, num dia ensolarado. 

 

 
 

a) Considerando que, em uma planta terrestre, a transpiração é realizada majoritariamente 
pelos estômatos, identifique a curva que representa a transpiração e a que representa a 
absorção de água. 

 

 

 

 
 

b) Explique como os processos da transpiração e da absorção de água nas plantas se 
relacionam fisiologicamente. 
 

 

 

 

 
 

c) Na figura abaixo, há o esquema de um estômato aberto. Nas quatro barras pretas, coloque 
setas indicando a direção do fluxo da água entre as células estomáticas, para manter o 
estômato aberto. 
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3. No heredograma abaixo estão representadas pessoas que têm uma doença genética muito 
rara, cuja herança é dominante. A doença é causada por mutação em um gene localizado no 
cromossomo 6. Essa mutação, entretanto, só se manifesta, causando a doença, em 80% das 
pessoas heterozigóticas. 

 

 
 
 

a) Usando os algarismos romanos e arábicos correspondentes, identifique as pessoas que 
são certamente heterozigóticas quanto a essa mutação. Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 
 

b) Qual é a probabilidade de uma criança, que II-5 venha a ter, apresentar a doença? 
Justifique sua resposta.  
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QUÍMICA – QUESTÕES 04 e 05 
 
 
4. Produtos agrícolas são muito importantes em uma dieta alimentar. O tomate, por exemplo, é 

fonte de vitaminas e contém licopeno – de ação antioxidante –, cuja estrutura é: 

H3C

CH3

CH3 CH3 CH3 CH3

CH3 CH3 CH3 CH3

a b
 

 
 

 

a) Apresente quatro classificações da cadeia carbônica do licopeno. 

 

 

 

b) Qual o tipo de hibridização dos carbonos (a e b) indicados na figura? Justifique sua 
resposta baseando-se no número e no tipo de ligações formadas nesses carbonos. 

 

 

 

 

 
 

5. A atmosfera terrestre é constituída essencialmente por N2 e O2 gasosos. Com o aumento da 
altitude a pressão parcial e a concentração de O2 na atmosfera diminuem. Quando um ser 
humano está em altitude elevada, ocorrem várias alterações no seu organismo para 
compensar essa diminuição, como, por exemplo, o aumento da velocidade de respiração. 
Entretanto, esta alteração na respiração produz também outro efeito, resultando na diminuição 
da concentração de CO2 dissolvido no sangue.  

Sabe-se que o CO2 gerado nos processos metabólicos do organismo é removido quase 
exclusivamente através de um equilíbrio químico que ocorre no sangue, e que é um dos 
principais responsáveis pelo controle do seu pH. Esse equilíbrio corresponde à reação, em 
meio aquoso, entre o CO2 dissolvido no sangue e a água nele contida, produzindo o ânion 
hidrogenocarbonato e o cátion hidrônio. 

 

a) Escreva a equação química balanceada que representa esse equilíbrio que ocorre no 
sangue humano. 
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b) Sabendo-se que o valor médio do pH sanguíneo de um indivíduo normal ao nível do mar é 
igual a 7,4, e considerando as informações fornecidas, o que ocorrerá com o valor do pH do 
sangue desse indivíduo quando ele estiver no topo de uma montanha (alta altitude)? Justifique 
sua resposta. 
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REDAÇÃO – QUESTÕES 01 e 02 
 

REDAÇÃO 

1. Leia os textos a seguir. 

Texto 1 

A sociedade contemporânea tem vivido uma revolução na área médica, uma corrida que não 
cessa em direção às novas tecnologias nas Biociências. O profissional médico, na atualidade, 
depara-se com uma sociedade mais informada e questionadora, uma sociedade da tecnologia 
da informação. A Bioética ganha rumos imprevisíveis, e a preocupação ética somada à 
regulamentação de novas técnicas de experimentação está se defrontando com novos 
desafios. A Engenharia Genética vive às portas de uma nova era, pronta para adentrar com 
força total nas intervenções em seres humanos. (HADASSA ESTER) 

Texto 2 

Repensar o papel do médico, reavaliar sua importância inquestionável no enfrentamento da 
enfermidade e na política de resultados, assim como encontrar caminhos que viabilizem uma 
atuação relevante e salientem sua fundamental participação na atual medicina ocidental, é a 
proposta principal deste trabalho. Percorrendo, através da história, etapas definidas tanto 
pelos valores existenciais e compromissos sociais de cada época, quanto pelo progresso de 
uma ciência em contínua ascensão, testemunha-se a medicina em transformação. De um 
posicionamento primitivo de “arte de curar”, em que o médico detinha a magia dos remédios e 
o enfrentamento pessoal da enfermidade, a atuação médica chegou ao atual – e por vezes 
incômodo - posicionamento de profissão comum e sujeita às contradições sociais. O 
profissional da medicina, outrora endeusado e considerado um artista, atuando através da 
fusão de conhecimentos adquiridos e da experiência própria, foi aos poucos sendo destituído 
do glamour e do mistério que o caracterizavam, assumindo o papel de profissional sujeito a 
uma série de exigências antes desconhecidas. Se por um lado adquiriu a seu favor uma 
ciência que se renova a cada dia, por outro passou a enfrentar as expectativas de uma 
população informada e vigilante, somadas por sua vez a circunstâncias externas que 
interferem diretamente na atuação médica: políticas de saúde, carência de recursos, 
superlotação de serviços, desvalorização do trabalho médico, banalização de informações. 
(RAVEL) 

Texto 3 

 

https://coesdenem.wordpress.com/charges/ 

 

Texto 4 
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http://explorando-geral.blogspot.com.br/2015_09_01_archive.html 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Com base nesses textos, REDIJA um parágrafo dissertativo sobre o tema: os desafios dos 
profissionais de medicina no século XXI. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 
INSTRUÇÕES 
1- Você receberá uma folha de Redação Definitiva onde deverá transcrever seu texto. 
2- A redação deverá conter no máximo de 12 linhas, na folha de redação definitiva  

 

Rascunho 
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2. Um médico plantonista no Hospital Santa Rosa de Lima, em Serra Negra (SP), foi afastado do 
trabalho após ter uma foto sua publicada numa rede social com o título “Uma imagem fala 
mais que mil palavras”. Na foto, Guilherme Capel Pasqua mostra o receituário médico com o 
seguinte dizer: “Não existe peleumonia e nem raôxis”. 

 

Vinte minutos antes da postagem, na quarta-feira (27), o médico havia atendido o mecânico 
José Mauro de Oliveira Lima, 42 anos, que estudou até o segundo ano do ensino fundamental 
e não sabe como falar corretamente algumas palavras. 
 

Seu enteado, o eletricista Claudemir Thomaz Maciel da Silva, de 25 anos, o acompanhava na 
consulta e revela que, assim que souberam o diagnóstico, o mecânico perguntou sobre o 
tratamento para a "peleumonia". A reação do médico não foi muito profissional, afirma 
Claudemir. 
 

"Quando meu padrasto falou pneumonia e raios X de forma errada, ele deu risada. Na hora, 
não desconfiamos que ele iria debochar depois na internet. O que ele fez foi absurdo. O 
procurei e escrevi para ele na rede social que, independente dele ser doutor, não existe 
faculdade para formar caráter. Assim que ele viu minha postagem, apagou a foto.  Ele não 
quis conversar com a gente", diz Claudemir. 
 

O eletricista conta que o padrasto ainda não sabe que virou assunto na internet e teme pela 
reação dele. Claudemir diz que o mecânico não pôde estudar por falta de dinheiro. 
 

"Meu padrasto não sabe falar direito porque não teve estudo. Ele vai ficar muito triste quando 
souber o que aconteceu, estamos evitando contar, mas ele vai acabar descobrindo. Ele 
trabalhava como cozinheiro aqui em Serra Negra e depois se tornou mecânico. Lembro que 
ele estudava, mas precisou abandonar as aulas para cuidar de mim. Tive tuberculose aos dois 
anos e, nessa época, ou ele estudava ou pagava meus remédios", lembra. 
 

Com base na leitura do texto motivador acima, escreva um artigo de opinião a ser publicado 
na revista da Ciências Médicas, mostrando o seu posicionamento sobre o preconceito 
linguístico na medicina. Identifique-se como um aluno da universidade. 

 
 

INSTRUÇÕES 
1- Você receberá uma folha de Redação Definitiva onde deverá transcrever seu texto. 
2- A redação deverá conter no máximo de 10 linhas, na folha de redação definitiva  

 
Rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/serra-negra-sp.html

