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ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

Este Caderno de Prova contém 40 (quarenta) questões objetivas com 05 (cinco) alternativas cada uma, indicadas com 
as letras A, B, C, D e E. Verifique se ele contém algum defeito. Em caso positivo, solicite a troca ao fiscal de sala. Você 
poderá utilizar o seu Caderno de Prova como rascunho. 
 

1. Verifique se os dados de seu Cartão de Respostas entregue pelo Fiscal de Sala estão corretos. Caso encontre 
qualquer irregularidade, comunique ao Fiscal de Sala antes de utilizar o referido formulário. 

2. Verifique se este Caderno de Prova contém um total de 40 (quarenta) questões, assim distribuídas: 
 

Química de 01 a 08 

Biologia de 09 a 16 

Português de 17 a 24 

Conhecimentos Gerais de 25 a 29 

Matemática de 30 a 33 

Física de 34 a 37 

Língua Estrangeira de 38 a 40 

 
3. Caso falte alguma folha, solicite imediatamente ao Fiscal de Sala um outro caderno completo. Não serão aceitas 

reclamações posteriores ao início da prova. 
4. Você terá 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos para a realização de sua prova. O horário de realização do 

Processo Seletivo da primeira etapa é de 08h às 11h30m (horário de Brasília). 
5. Existe APENAS UMA resposta correta para as questões objetivas; a marcação de mais de uma letra implicará 

anulação dessa questão. Após responder a cada questão, transcreva as suas respostas no Cartão de 
Respostas, utilizando caneta esferográfica fornecida pela Instituição. Ao assinalar sua resposta para o Cartão 
de Respostas, preencha totalmente o espaço destinado, sem ultrapassar os limites, de acordo com o modelo a 
seguir. Não haverá tempo extra para preenchimento do Cartão de Respostas. A marcação correta das questões 
no Cartão de Respostas é de sua inteira responsabilidade. Não rasure o seu Cartão de Respostas, pois ele não 
será, em hipótese alguma, substituído por outro. 
 

 
 

6. Não será permitido o uso de qualquer tipo de material de consulta, máquinas calculadoras, réguas de cálculo, 
telefone celular (ligado ou desligado) ou equipamentos similares durante a realização da prova. Se este for o 
seu caso, entregue-o(s) imediatamente ao Fiscal de Sala, antes do início da prova. Caso contrário, acarretará 
na anulação das provas dos envolvidos. 

7. É terminantemente proibida a permanência, na sala da prova, de candidatos portando qualquer tipo de bolsa, 
mochila, “pochetes”, textos de qualquer natureza, caderno, blocos de notas, agenda, calculadora, qualquer tipo 
de relógio, telefone celular (ligado ou desligado), aparelho eletrônico, aparelho auditivo, aparelho de 
telecomunicações ou mensagem, aparelho de telemensagem, rádio comunicador e similares. Se este for o seu 
caso, entregue-o(s) imediatamente ao Fiscal de Sala, antes do início da prova. Caso contrário acarretará na 
anulação das provas dos envolvidos. 

8. É terminantemente proibida a permanência, na sala da prova, de candidatos portando qualquer tipo de 
recipiente de água que não seja transparente e sem rótulo. 

9. Deixe sobre a carteira apenas caneta, sendo esta, fornecida pela Instituição, canhoto de inscrição do vestibular 
e cédula de identidade ou CTPS. Os demais objetos, como bombons, chocolates, dropes, cigarros, etc., deverão 
ser colocados no chão. 

10. Qualquer outro tipo de material não elencado acima, deverá ser colocado sob a carteira, em envelope fornecido 
pela Instituição. 

11. A Instituição não se responsabiliza, em hipótese nenhuma, por qualquer objeto que o candidato perder no dia 
do Processo Seletivo, incluindo os que estão nas bolsas, “pochetes”, envelopes, documentos, etc. 

12. Caso você tenha cabelos longos, prenda-os, deixando as orelhas descobertas. Não será permitido o uso de 
chapéu, boné ou similares. 

13. Assine o Cartão de Respostas. O candidato que não assinar o Cartão de Respostas poderá ser desclassificado. 
14. Você deve assinar a lista de frequência, conforme a orientação do fiscal. 
15. O candidato deverá permanecer por no mínimo duas horas na sala de realização da prova, após o início da 

mesma. O Caderno de Prova só poderá ser levado pelo candidato após às 11h (horário de Brasília). 
16. O não cumprimento das regras acima estabelecidas pode acarretar na desclassificação do(a) candidato(a) do 

Processo Seletivo. 
17. A prova do Processo Seletivo e o gabarito estarão à disposição dos candidatos no site www.multivix.edu.br a 

partir das 21h do dia 15/11/2017. 
18. Demais instruções sobre o referido Processo Seletivo estão contidas no Edital e Manual do Candidato. 

BOA PROVA! EQUIPE MULTIVIX VITÓRIA 
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PROVA DE QUÍMICA 

 
QUESTÃO 01 
 
Considere a neutralização total de um ácido monocarboxílico de massa 0,051g com uma 
solução que contenha 0,02805g de KOH em 10 mL. Qual o ácido em questão? 
 

a) C2H4O2 
b) C5H10O2 
c) C4H8O2 
d) C3H6O2 
e) CH2O2 

 
QUESTÃO 02 
 
Pesquisadores da Universidade Duke, nos EUA, derrubaram uma antiga concepção de que 
corais marinhos se alimentariam de plástico acidentalmente. A princípio, eles acreditavam que 
os pedaços indesejados e nocivos eram ingeridos por engano. De acordo com essa 
concepção, corais comeriam fragmentos de plástico por confundi-los com seu alimento 
habitual: plâncton. 
 
Só esqueceram de enxergar o óbvio: como corais não têm olhos, seria impossível cometerem 
esse tipo de escorregada na dieta. Ao notarem isso descobriram que o que importa mesmo 
para essa equivocada escolha alimentar dos corais é o sabor. 
 
A suspeita é de que algum dos componentes químicos usados na fabricação de plásticos – 
ou uma combinação deles – é responsável por aguçar o paladar dos corais. 

 
(Super interessante, 2017) 

 

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 
 1 

(IA) 

  

 
 

              
18 
(0) 

 
1º 

1 
H 

1,0 

2 
(IIA) 

  Número atômico  
 

Massa atômica  

1 

H 
1,0 

   
13 

(III A) 
14 

(IV A) 
15 

(V A) 
16 

(VI A) 
17 

(VII A) 

2 
He 
4,0 

 
2º 

3 
Li 

6,9 

4 
Be 
9,0 

          5 
B 

10,8 

6 
C 

12,0 

7 
N 

14,0 

8 
O 

16,0 

9 
F 

19,0 

10 
Ne 

20,2 
 

3º 
11 
Na 

23,0 

12 
Mg 
24,3 

3 
(III B) 

4 
(IV B) 

5 
(V B) 

6 
(VI B) 

7 
(VII B) 

8 9 10 11 
(I B) 

12 
(II B) 

13 
Al 

27,0 

14 
Si 

28,1 

15 
P 

31,0 

16 
S 

32,1 

17 
Cl 

35,5 

18 
Ar 

39,9 (VIII B) 
 

4º 
19 
K 

39,1 

20 
Ca 

40,1 

21 
Sc 

45,0 

22 
Ti 

47,9 

23 
V 

50,9 

24 
Cr 

52,0 

25 
Mn 
54,9 

26 
Fe 

55,8 

27 
Co 

58,9 

28 
Ni 

58,7 

29 
Cu 

63,5 

30 
Zn 

65,4 

31 
Ga 

69,7 

32 
Ge 

72,6 

33 
As 

74,9 

34 
Se 

79,0 

35 
Br 

79,9 

36 
Kr 

83,8 
 

5º 
37 
Rb 

85,5 

38 
Sr 

87,6 

39 
Y 

88,9 

40 
Zr 

91,2 

41 
Nb 

92,9 

42 
Mo 
95,9 

43 
Tc 

(98) 

44 
Ru 

101,1 

45 
Rh 

102,9 

46 
Pd 

106,4 

47 
Ag 

107,9 

48 
Cd 

112,4 

49 
In 

114,8 

50 
Sn 

118,7 

51 
Sb 

121,8 

52 
Te 

127,6 

53 
I 

126,9 

54 
Xe 

131,3 
 

6º 
55 
Cs 

132,9 

56 
Ba 

137,3 

57  * 
La 

138,9 

72 
Hf 

178,5 

73 
Ta 

180,9 

74 
W 

183,8 

75 
Re 

186,2 

76 
Os 

190,2 

77 
Ir 

192,2 

78 
Pt 

195,1 

79 
Au 

197,0 

80 
Hg 

200,6 

81 
Tl 

204,4 

82 
Pb 

207,2 

83 
Bi 

209,0 

84 
Po 

(209) 

85 
At 

(210) 

86 
Rn 

(222) 
 

7º 
87 
Fr 

(223) 

88 
Ra 

(226) 

89 ** 
Ac 

(227) 

104 
Rf 

(261) 

105 
Db 

(262) 

106 
Sg 

(263) 

107 
Bh 

(262) 

108 
Hs 

(265) 

109 
Mt 

(266) 

110 
 

(169) 

111 
 

(272) 

112 
 

(277) 

      

  
 

                 

  

 
 

  * 58 
Ce 

140,1 

59 
Pr 

140,9 

60 
Nd 

144,2 

61 
Pm 

(145) 

62 
Sm 

150,4 

63 
Eu 

152,0 

64 
Gd 

157,3 

65 
Tb 

158,9 

66 
Dy 

162,5 

67 
Ho 

164,9 

68 
Er 

167,3 

69 
Tm 

168,9 

70 
Yb 

173,0 

71 
Lu 

175,0 
  

 
 

  ** 90 
Th 

232,0 

91 
Pa 

(231) 

92 
U 

238,0 

93 
Np 

(237) 

94 
Pu 

(242) 

95 
Am 

(243) 

96 
Cm 

(247) 

97 
Bk 

(247) 

98 
Cf 

(251) 

99 
Es 

(252) 

100 
Fm 

(257) 

101 
Md 

(258) 

102 
No 

(259) 

103 
Lr 

(260) 
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Sobre os plásticos mais comuns assinale a afirmativa que está INCORRETA: 
 
 

a) O etileno de fórmula estrutural   , dá origem ao polietileno que pode ser 
utilizado como isolante elétrico. 

b) O propeno de fórmula estrutural  , dá origem ao polipropileno que pode ser 
utilizado na fabricação de cadeiras como exemplo. 
 

c) Os Náilons são formados a partir da polimerização de cloreto de vinila  
(fórmula estrutural do cloreto de vinila), utilizados para fabricação de cordas e escovas 
como exemplo. 
 

d) O poliestireno é formado a partir da polimerização do estireno (fórmula 
estrutural do estireno) utilizado em equipamentos elétricos e pratos por exemplo. 
 

e) O Tetraflúor-eteno de fórmula estrutural , dá origem ao teflon, utilizado no 
revestimento de utensílios domésticos por exemplo. 

  
QUESTÃO 03 
 
Em outubro de 2017 a Vigilância Sanitária de Florianópolis emitiu um alerta epidemiológico 
aos profissionais de saúde, em relação a presença da toxina paralisante- PSP (sigla em inglês 
para Palaytic Shellfish Poisoning) em moluscos bivalves (ostras, vieiras, mexilhões e 
berbigões), ficando proibida a retirada, comercialização e consumo dos produtos procedentes 
em várias áreas do estado de Santa Catarina. O PSP é causado por toxinas do grupo 
saxitoxina (STX) que causam sintomas como diarreias, náuseas, vômitos, dores abdominais, 
perda de sensibilidade nas extremidades do corpo e, casos severos, paralisia generalizada e 
óbito por falência respiratória.  
 

(Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis – Diretoria de Vigilância em Saúde – Gerência de 
Vigilância Epidemiológica, 2017). 

 
 
Estrutura química da saxitoxina (STX) 
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Como visto na molécula, a saxitoxina apresenta dois grupamentos guanidina, posições 1,2,3 
(Posição A) e posições 7,8,9 (Posição B). A presença desses grupamentos, conferem à 
molécula dois valores de pKa’s 11,28 (Posição A) e 8,22 (Posição B). Dados: (10-11,28= 
5,24x10-12 ; 10-8,22 = 6,02 x 10-9 ) 

Quais os valores de Kb aproximados para a guanidina das posições A e B a 25°C 
respectivamente? 
 

a) 1,90x10-3 ; 1,66 x10-6 
b) 1,90x10-1 ; 1,66 x10-1 
c) 1,90x10-3 ; 1,66 x10-1 
d) 1,91 x10-1; 1,66 x10-6 
e) 1,90x10-2 ;1,66 x10-5 

 
QUESTÃO 04 
 
Atualmente, ouve-se muito falar em moléculas com propriedades antioxidantes, devido a 
importância do estresse oxidativo na célula. Mas o que é o estresse oxidativo? A formação de 
radicais livres in vivo ocorre via ação catalítica de enzimas, durante os processos de 
transferência de elétrons que ocorrem no metabolismo celular e pela exposição à fatores 
exógenos. O desequilíbrio entre moléculas oxidantes e antioxidantes que resulta na indução 
de danos celulares pelos radicais livres tem sido chamado de estresse oxidativo. A ocorrência 
de um estresse oxidativo moderado, frequentemente é acompanhada do aumento das 
defesas antioxidantes enzimáticas, mas a produção de uma grande quantidade de radicais 
livres pode causar danos e morte celular. Os organismos eucariotos possuem enzimas 
antioxidantes como a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase que reagem 
com os compostos oxidantes e protegem as células e os tecidos do estresse oxidativo. Os 
danos oxidativos induzidos nas células e tecidos tem sido relacionados com a etiologia de 
várias doenças, incluindo doenças degenerativas tais como as cardiopatias, aterosclerose e 
problemas pulmonares. Entre exemplos de radicais livres temos: oxigênio singlete; radical 
superóxido; radical hidroxila; óxido nítrico; peroxinitrito e radical semiquinona  
 

(BIANCHI; ANTUNES, 1999 modificado) 
 
A respeito dos peróxidos e superóxidos, assinale a afirmativa INCORRETA: 
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a) O superóxido de sódio reage com a água em uma proporção (2:2) obtendo como 
produtos da reação o hidróxido de sódio e o oxigênio. 

b) O peróxido de sódio reage com ácido clorídrico na proporção (1:2 respectivamente) 
obtendo como produtos da reação o cloreto de sódio e peróxido de hidrogênio. 

c) Os superóxidos são compostos iônicos e formados por metais alcalinos e alcalinos 
terrosos. 

d) A decomposição de um superóxido com água ou ácido irá liberar oxigênio gasoso. 
e) Os peróxidos são compostos relativamente instáveis, de natureza iônica que possuem 

tendência a se decompor liberando oxigênio gasoso. 
 
QUESTÃO 05 
 
Idosos internados com diagnóstico de desnutrição, processo inflamatório grave, insuficiência 
renal e hepática apresentam estreita relação com hipoalbuminemia. Esta condição concorre 
para um prognóstico desfavorável com período de internação hospitalar prolongada e maior 
risco de complicações clínicas. Em adição, idosos com hipoproteinemia podem não ser 
responsivos a medicação e podem apresentar alterações no efeito farmacológico quando se 
administra medicamentos com afinidade a proteínas plasmáticas.  
 
A relevância da afirmação recai sobre o uso de medicamentos como a principal ferramenta 
terapêutica em ambiente nosocomial, sobretudo na população idosa, que utiliza de 8 a 15 
fármacos diferentes. Cabe ressaltar que boa parte dos fármacos apresenta afinidade pelas 
proteínas séricas e que apenas a fração livre é responsável pelos efeitos farmacológicos. 
Assim, fármacos ácidos ligam-se à albumina e os básicos à α1-glicoproteína ácida. Portanto, 
a presença de hipoalbuminemia em idosos pode induzir ao aumento na fração livre dos 
fármacos que se ligam à albumina induzindo a uma maior toxicidade (SALGADO, F.X.C, 
2010). 
 
Da mesma forma que os fármacos se ligam as proteínas plasmáticas para serem distribuídos, 
para que eles atuem em seus receptores/alvos é necessário que ocorra interações 
intermoleculares. Um exemplo é o caso abaixo do saquinavir (Um antirretroviral que atua 
inibindo a protease do HIV-I).  
 

 
 
Abaixo aminoácidos presentes na enzima protease de HIV-I inibida pelo saquinavir 
 

   
        Glicina (Gly)   Aspartato (Asp)               Isoleucina (Ile) 
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Abaixo a interação do saquinavir com algumas regiões dos aminoácidos que compõem o sítio 
ativo da protease de HIV-I (FRAGA, 2001 modificado) 

 
 

 
 

Após análise dos aminoácidos que compõe o sítio ativo da protease de HIV-I, da figura que 
representa a interação do saquinavir ao seu sítio ativo e das linhas tracejadas que 
demonstram a interação para este medicamento ao seu alvo, assinale a afirmativa que melhor 
explica a força intermolecular existente entre o fármaco e a protease de HIV-I: 
 

a) A principal força intermolecular entre o saquinavir e enzima alvo é a força dipolo 
induzido-dipolo induzido, uma vez que esse fármaco tem natureza apolar, e este tipo 
de força acontece entre moléculas apolares. 

b) A ponte de hidrogênio está presente predominantemente na interação do saquinavir 
com a enzima alvo, considerando que ocorre mais comumente em moléculas que 
apresentam átomos de hidrogênio ligado ao Flúor, Oxigênio e Nitrogênio.  

c) É possível afirmar que ocorre ligações iônicas entre o fármaco e a enzima alvo 
considerando a interação existente entre metais e ametais. 

d) As forças de Van de Waals estão predominantes nas linhas tracejadas, devido ao 
dipolo instantâneo formado nos oxigênios do saquinavir quando este se liga ao sítio 
ativo da enzima. 

e) O saquinavir se une aos aminoácidos do sítio ativo da protease de HIV-I por meio de 
ligações covalentes. 

 
QUESTÃO 06 
 
Dentre as várias deficiências nutricionais, a deficiência de ferro destaca-se das demais por 
constituir um dos problemas mais importantes e frequentes em saúde pública na população 
infantil, a anemia. Presente em populações tanto de países de renda alta quanto de renda 
média ou baixa, estima-se, em termos globais que a anemia esteja presente em 43% das 
crianças em idade pré-escolar (CEMBRANEL,2017).  
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O balanço normal de ferro é regulado por sua absorção intestinal. O ferro inorgânico (não 
heme) é solubilizado e ionizado pelo suco gástrico, reduzido a Fe2+ e quelado. O ferro no 
estado ferroso (Fe2+) é mais solúvel que na forma férrica (Fe3+). Após fazer a distribuição 
eletrônica do Fe3+, assinale a alternativa mais correta em relação ao topo da tabela. 
 

 

Último subnível ocupado e 
número de elétrons deste 

subnível 

Números quânticos do último 
elétron do último subnível 

ocupado do Fe3+ 

a) 3d, com 6 elétrons n =3, l = 2, m= -2, s = ± ½ 

b) 3 d, com 5 elétrons n =3, l = 2, m= +2, s = ± ½ 

c) 3 d, com 3 elétrons n=3, l= 2, m = 0, s= ± ½ 

d) 4s, com 2 elétrons n=4, l= 0 , m= 0 , s= ± ½ 

e) 4s, com 1 elétron n=4, l=0, m=0, s = ± ½ 
 
QUESTÃO 07 
 
O melão é uma fruta muito apreciada e de expressiva popularidade em diferentes países como 
Turquia, Irã, Estados Unidos, Espanha e China – o maior produtor mundial. Na América do 
Sul, o Brasil é o maior produtor, seguido da Venezuela, Argentina e Chile. As principais áreas 
produtoras de melão no Brasil localizam-se nas cidades de Mossoró e Assu no estado do Rio 
Grande do Norte e Baixo Jaguaribe no estado do Ceará, que respondem por 100% das 
exportações do país. O isolamento de substâncias específicas presentes no melão, como a 
pectina, e que apresentam relativa facilidade de extração, mostra-se como uma alternativa na 
valorização do fruto com consequente aumento dos lucros da comercialização. 
 
Em sua essência, substâncias pécticas são constituídas quimicamente por polissacarídeos 
(classe de glicídios).  
 
Vários agentes antitrombóticos são utilizados na prevenção e tratamento de desordens 
tromboembolíticas, sendo a heparina, o agente mais comumente utilizado. Porém, diversos 
efeitos adversos da heparina têm sido descritos, como por exemplo: hemorragia, 
trombocitopenia, necrose quando aplicada por via subcutânea e osteoporose. Somados aos 
efeitos adversos, a heparina apresenta uma diversidade estrutural, problemas com 
contaminação por patógenos animais e poucas fontes de extração, o que justifica a busca de 
novos compostos com atividades semelhantes, com menos efeitos adversos e que sejam 
provenientes de fontes não animais. (SOUSA, et. Al, 2017) 
 
Acerca dos glicídios assinale a afirmativa INCORRETA: 
 

a) São também conhecidas como hidratos de carbono pois a maioria deles possui 
fórmula geral Cn(H2O). 

b) Apresentam função orgânica mista podendo ser: álcool e aldeído (poli-hidroxialdeído) 
ou álcool e ácido (poli-hidroxiácido) 

c) A sacarose é um representante muito conhecido desta classe de moléculas e é um 
oligossacarídeo formado por glicose e frutose (dois monossacarídeos). 

d) Polissacarídeos são compostos que a hidrólise de cada molécula produz um número 
elevado de monossacarídeos. 

e) Monossacarídeos são suscetíveis a processos oxidativos, por apresentarem em suas 
estruturas funções orgânicas capazes de sofrer oxidação. 
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QUESTÃO 08 
 
Para a medicina, o grau de ionização de substâncias tem uma importância fundamental na 
farmacocinética dos medicamentos. Isto é, estará influenciando diretamente na sua forma de 
absorção, distribuição, metabolismo e eliminação e por consequência em seu efeito. 
Considere um ácido inorgânico HA de 19,6 g que ao ser adicionado em água verifica-se que 
5,29 g reage sofrendo ionização, a massa restante permanece na forma inicial. Ao final, 
encontra-se as seguintes espécies químicas na solução HA, A- e H3O+. Qual o grau de 
ionização (α) (em porcentagem) aproximado desse ácido e sua força respectivamente (Dado: 
HA=97,99 g/mol)?  
 

a) 27%, forte 
b) 0,27%, semiforte 
c) 4%, fraco 
d) 27%, semiforte 
e) 73%, forte 

 
BIOLOGIA 

 
QUESTÃO 09 
 
Os gráficos abaixo foram publicados no estudo “Importância da rotação de culturas para a 
produção agrícola sustentável no Paraná”. Considerando os gráficos abaixo e os ciclos 
biogeoquímicos, analise as afirmativas e marque a opção CORRETA.  
 

 
Figura – (Gráfico a) Teor de Nitrogênio (N) em mg.kg- 1 nas folhas no estádio de florescimento. 
(Gráfico b) Produtividade de milho (t.ha-1 = tonelada por hectare) cultivado sobre palhada de 
gramíneas e leguminosas, com e sem aplicação de Nitrogênio (N).  
 

Fonte: Importância da rotação de culturas para a produção agrícola sustentável no Paraná / Julio 
Cezar Franchini ... [et al.l. - Londrina: Embrapa Soja, 2011. (Adaptada) 

 
I. A suplementação de Nitrogênio (N) - (gráfico b) contribuiu para o aumento da 
produtividade de milho cultivado sobre a palhada de gramíneas e leguminosas. 
II. O milho cultivado sobre a palhada de gramíneas (gráfico b) apresentou menor 
produtividade devido a bactérias que convertem amônia em nitrato (nitrificantes) presentes 
nos nódulos das raízes das gramíneas cultivadas anteriormente. 
III. A fixação do nitrogênio no solo é realizada por bactérias como as do gênero Rhizobium, 
que convertem nitrogênio em amônia. 
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IV. A desnitrificação, realizada por outras espécies de bactérias, transforma nitratos em N2, 
devolvendo o nitrogênio gasoso para a atmosfera. 
 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas I, III e IV estão corretas. 
e) Apenas II e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 10 
 
Resistência bacteriana aos antibióticos: o panorama atual 
O panorama é sombrio: enquanto a quantidade de superbactérias aumenta, há redução no 
ritmo de desenvolvimento de novos antibióticos. 
 
Em seu mais recente relatório anual sobre riscos globais, o Fórum Econômico Mundial (WEF, 
sigla em inglês) chegou à conclusão que “possivelmente o maior risco à saúde humana se 
insere na forma das bactérias resistentes aos antibióticos. Nós vivemos em um mundo 
onde as bactérias se constituem a maior população do planeta, onde jamais seremos capazes 
de nos situarmos adiante da curva de mutações das mesmas. Um teste para a nossa 
resiliência é o quão distante nos permitiremos situar atrás das bactérias nessa curva em que 
nos colocamos em comparação às mesmas”. [...] 
 

Por Artur Timerman - 3 abr 2017, 12h56 (Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-
medico/resistencia-bacteriana-aos-antibioticos-o-panorama-atual/  Acesso em 29/10/2017) 

 
Bactérias resistentes aos antibióticos podem ser geradas por mecanismos de recombinação 
gênica que ocorrem durante a sua reprodução. Sobre esse tema, marque a opção CORRETA: 
 

a) Na divisão binária, uma bactéria pode produzir duas em cerca de 20 minutos. Os 
cromossomos-irmãos são separados pelas fibras do fuso de divisão que se formam a 
partir de mesossomos. 

b) A conjugação permite recombinação gênica uma vez que um fragmento de DNA 
(muitas vezes um plasmídio) passa de uma bactéria para a outra através de um canal 
de comunicação chamado de pili. 

c) A transdução permite recombinação gênica através da entrada espontânea de 
fragmentos de DNA estranho, existentes no meio, na bactéria. Esses fragmentos se 
incorporam à cromatina condicionando novas características genéticas à população 
bacteriana. 

d) A divisão binária ou Cissiparidade gera recombinação gênica por permitir a troca de 
fragmentos de DNA entre bactérias. 

e) A transformação permite recombinação gênica dependente dos bacteriófagos. Esses 
vírus aos serem montados podem levar um pedaço do DNA da bactéria junto ao DNA 
viral. Esse DNA poderá ser incorporado ao cromossomo da bactéria que for infectada 
por esse vírus. 

 
QUESTÃO 11 
 
O sistema imunológico é constituído por alguns órgãos como os linfonodos, baço e timo além 
de células brancas e várias substâncias, destacando-se entre elas os anticorpos. Os 
anticorpos são _________________ conhecidos(as) como imunoglobulinas que podem ser 
de cinco tipos. O tipo de anticorpo atuante nas respostas alérgicas é _______.  
Completam perfeitamente as lacunas, respectivamente: 
 

a) Lipídeos e IgA. 
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b) Carboidratos e IgD. 
c) Proteínas e IgM. 
d) Carboidratos e IgG. 
e) Proteínas e IgE. 

 
QUESTÃO 12 
 
Observe a figura abaixo com a representação esquemática do vírus HIV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em: https://pt-static.z-dn.net/files/d95/7fe96860236d45cfa23163f4f7f65d7d.jpg 
 
Considerando a figura acima e o conteúdo sobre HIV/AIDS, analise as afirmativas e marque 
a opção CORRETA: 
 

a) A enzima transcriptase reversa sintetiza as moléculas de RNA mensageiro que serão 
traduzidas em proteínas virais. 

b) Durante o ciclo lisogênico, as novas partículas virais produzidas deixam a célula 
infectada por brotamento e podem levar ao rompimento da membrana celular. 

c) As proteínas do envelope são responsáveis pela interação do vírus com o linfócito 
dotados de receptores de membrana denominados de CD4, permitindo a fusão do 
envelope viral com a membrana celular. 

d) O nucleocapsídeo viral contêm duas moléculas diferentes de RNA simples fita que 
servem de molde para a enzima transcriptase reversa 

e) A enzima integrase favorece a instalação do RNA viral no DNA da célula infectada 
permitindo a produção de proteínas virais pela maquinaria de síntese proteica da 
célula infectada. 

  
QUESTÃO 13 
 
Algumas mutações em um certo gene de células de pâncreas interferem com a produção de 
insulina, a qual é responsável por transportar a glicose circulante no sangue para dentro de 
células. Quando uma mulher ou um homem possui uma dessas mutações, mesmo tendo um 
alelo normal, apresenta hiperglicemia, ou seja, aumento dos níveis de glicose no sangue. 
 A hiperglicemia, devida a essas mutações tem, portanto, herança: 
 

a) ligada ao X dominante. 
b) ligada ao X recessiva. 
c) autossômica codominante. 
d) autossômica dominante. 
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e) autossômica recessiva. 
 
QUESTÃO 14 
 
Analise as seguintes afirmações sobre o cariótipo abaixo: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I - É um cariótipo de uma mulher normal. 
II - Apresenta 47 cromossomos 
III - É um cariótipo de um homem normal. 
IV - Os cromossomos sexuais apresentam uma alteração numérica. 
V - É uma trissomia 21. 
 
Está correto apenas o que se afirma em: 
 

a) I, II e IV. 
b) II, III e IV. 
c) I, II, V. 
d) apenas I e II. 
e) apenas II e IV. 

 
QUESTÃO 15 
 
Ao observar uma determinada espécie vegetal, um pesquisador constatou que a mesma 
apresentava esporos e vasos condutores, mas não apresentava frutos, sementes, ou grãos 
de pólen. Das plantas listadas abaixo, assinale a única que se enquadra em todas as 
características listadas pelo pesquisador: 
 

a) Gnetófita 
b) Hepatica 
c) Antócero  
d) Cica 
e) Samambaia  
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QUESTÃO 16 
 
O Filo Cnidaria possui cerca de 11 mil espécies descritas, algumas delas de ocorrência 
relativamente comum no nosso litoral. Das afirmativas abaixo, qual apresenta apenas 
informações CORRETAS sobre este Filo:  
 

a) São animais triblásticos. 
b) Podem apresentar Cnidoblastos, que são células urticantes distribuídas por toda sua 

epiderme. 
c) Seu Habitat é exclusivamente marinho. 
d) Não apresentam espécies com alternância de gerações, e sua reprodução é 

assexuada. 
e) Todos realizam apenas digestão intracelular em uma região denominada Cavidade 

Gastrovascular. 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 17-19. 
 
Dietas da moda têm pouco efeito para perda de peso ou melhorar a saúde 
Pesquisadores canadenses afirmam que não está claro como peso e saúde serão mantidos depois de 
um ano de dieta. 
 

BBC Brasil 
 
(1) Uma pesquisa canadense sugere que as dietas da moda podem até ajudar na perda de 
peso no curto prazo - mas o efeito não necessariamente se mantém no longo prazo e os 
regimes podem não trazer benefícios para a saúde. 
 
(4) Os pesquisadores do Hospital Geral Judaico de Montreal e da Universidade McGill, no 
Canadá, analisaram quatro dietas famosas: Vigilantes do Peso, Dieta da Zona, Atkins e South 
Beach. 
 
(7) Segundo as descobertas, as pessoas nestas dietas perderam peso no início. No entanto, 
elas voltaram a engordar em um prazo de dois anos. 
 
(9) "Apesar da popularidade e de importantes contribuições para a indústria multimilionária do 
emagrecimento, ainda não sabemos se estas dietas são eficazes para ajudar as pessoas a 
perder peso e diminuir o risco de doenças cardíacas", disse Mark Eisenberg, cardiologista do 
Hospital Geral Judaico e autor do estudo. 
 
(13) "Com um número tão pequeno de testes analisando cada dieta e seus resultados, de 
alguma forma, conflitantes, existem apenas pequenas provas de que fazer estes regimes seja 
benéfico no longo prazo". 
 
(16) A pesquisa foi publicada na revista especializada Circulation: Cardiovascular Quality and 
Outcomes, uma revista da Associação Americana do Coração. 
 
Resultados 
(18) Durante dois anos, os pesquisadores compararam as dietas com os resultados obtidos 
através da adoção de cuidados normais com a saúde, como cortar a ingestão de gordura, ser 
acompanhado por nutricionistas, mudar os hábitos e praticar mais exercícios. 
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(21) A mais consistente foi a dieta do Vigilantes do Peso. Depois de um ano, os que fizeram 
este regime perderam entre 3,5 quilos e 5,99 quilos. Já as pessoas que simplesmente 
mudaram os hábitos perderam entre 800 gramas e 5,4 quilos. Porém, depois de dois anos, o 
peso perdido voltou em parte para os que fizeram a dieta. 
 
(25) Os resultados das comparações entre a dieta de Atkins e os cuidados normais foram 
inconsistentes. Já a comparação entre os cuidados normais e a dieta de South Beach não 
revelou diferença de peso durante 12 meses. 
 
(28) Os testes envolvendo comparações entre as dietas Atkins, Vigilantes do Peso, Dieta da 
Zona e os cuidados normais sugerem que todas as três dietas resultaram em uma pequena 
perda de peso em um ano. 
 
(31) Os que fizeram a dieta Atkins perderam uma média que variava entre pouco mais de dois 
quilos e 4,6 quilos. Os que fizeram a dieta dos Vigilantes do Peso perderam uma média de 
quase três quilos. Os que fizeram a Dieta da Zona perderam entre 1,5 quilo e 3,1 quilos. O 
grupo de controle, que tomou os cuidados normais, perdeu cerca de 2,2 quilos. 
 
(35) Nas análises comparando as diferenças entre as dietas de Atkins, Vigilantes do Peso e 
Dieta da Zona não foram observados melhores índices de colesterol, pressão sanguínea, 
níveis de açúcar no sangue e os fatores de risco para outros problemas cardiovasculares. 
 
(38) "Uma intervenção mais ampla no estilo de vida, que também envolva médicos e outros 
profissionais de saúde, pode ser mais eficaz. E isto também passa aos médicos a mensagem 
de que as dietas populares, sozinhas, podem não ser a solução para ajudar os pacientes a 
perder peso", disse Eisenberg. 
 

Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/11/dietas-da-moda-tem-pouco-efeito-para-
perda-de-peso-ou-melhorar-saude.html. 

 
QUESTÃO 17 
 
De acordo com as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 

a) As quatro dietas analisadas no estudo não apresentaram efeito positivo em relação à perda 
de peso. 

b) Segundo o estudo, a dieta Vigilantes do Peso obteve os melhores resultados porque não 
houve ganho de peso depois de 2 anos. 

c) O estudo mostra que ainda não há resultados suficientes comprovando a eficácia destes 
regimes para a saúde a longo prazo.  

d) Os melhores índices de colesterol, pressão sanguínea e níveis de açúcar no sangue foram 
encontrados apenas em dois regimes. 

e) A pesquisa publicada na revista especializada Circulation: Cardiovascular Quality and 
Outcomes orienta para o não uso das dietas analisadas. 

  
QUESTÃO 18 
 
Ainda de acordo com o que diz o texto, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa 
CORRETA. 
 
I. O texto afirma que as pessoas que fizeram uso das quatro dietas analisadas no estudo publicado 
pela revista Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes ganharam peso a longo prazo, 
embora tenham emagrecido no primeiro ano. 
II. Os resultados das dietas “Vigilantes do Peso”, “Atkins”, “Dieta da Zona” e “South Beach” foram 
analisados numa comparação com a dieta dos “cuidados normais”.  
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III. De acordo com o texto, o estudo coordenado pelo médico Mark Eisenberg confirma que apesar 
de uma das dietas apresentar melhores resultados do que outras, todas elas não podem ser 
tratadas como uma solução para ajudar os pacientes a perder peso com saúde. 
 

a) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
b) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
d) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
e) As afirmativas II e III são verdadeiras. 

 
QUESTÃO 19 
  
Nos períodos abaixo, o termo ou expressão sublinhado(a) está INCORRETAMENTE justificado(a) 
na alternativa: 
 

a) “Uma pesquisa canadense sugere que as dietas da moda podem até ajudar na perda de 
peso no curto prazo - mas o efeito não necessariamente se mantém no longo prazo”. A 
palavra “mantém” está no singular porque concorda com o sujeito “efeito”. 

b) “Segundo as descobertas, as pessoas nestas dietas perderam peso no início. No entanto, 
elas voltaram a engordar em um prazo de dois anos”. “No entanto” é conjunção adversativa 
utilizada para introduzir uma oração que expressa ideia de contraste em relação a anterior. 

c) "Apesar da popularidade e de importantes contribuições para a indústria multimilionária do 
emagrecimento, ainda não sabemos se estas dietas são eficazes para ajudar as pessoas 
a perder peso e diminuir o risco de doenças cardíacas". A expressão “apesar de” introduz 
uma oração subordinada de valor concessivo, exprimindo um fato que se concede, que se 
admite em relação ao que é expresso na oração principal. 

d) “Os que fizeram a dieta dos Vigilantes do Peso perderam uma média de quase três 
quilos”. As formais verbais “fizeram” e “perderam” estão no plural porque concordam com 
o sujeito elíptico “os testes” (l. 32). 

e) "Uma intervenção mais ampla no estilo de vida, que também envolva médicos e outros 
profissionais de saúde, pode ser mais eficaz. E isto também passa aos médicos a 
mensagem de que as dietas populares, sozinhas, podem não ser a solução para ajudar os 
pacientes a perder peso". O termo “isto” refere-se a “uma intervenção mais ampla”. 

 
QUESTÃO 20 
 
Assinale a opção em que o uso do sinal indicativo de crase está INADEQUADO: 
 

a) A partir de hoje, irei sozinho à escola. 
b) Ela fazia alusão às minhas poesias. 
c) Este é o professor à quem a aluna entregou as provas.  
d) Lá em casa todos gostam de bife à milanesa. 
e) Os quadros da exposição são todos pintados à tinta óleo. 

 
QUESTÃO 21 
 
Observe as frases seguintes: 
 
I. Eu com a professora entramos em sala de aula. 
II. A maior parte de seus companheiros eram tristes. 
III. Fui eu quem resolveu o problema. 
IV. Quinze anos era muita coisa, mas não para aquela jovem menininha. 
 
Em relação à concordância, estão corretos gramaticalmente: 
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a) Somente o item II. 
b) Os itens II e III. 
c) Os itens I e II. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 

 
QUESTÃO 22 
 
Considere as orações abaixo. 
I. É necessário amar a Deus sobre todas as coisas. 
II. O lago está bastante esverdeado.  
III. Mariana, irmã da vovó, chega hoje de São Paulo. 
IV. Tu, minha filha, precisas trabalhar! 
 
A classificação sintática das expressões em destaque são, respectivamente: 
 

a) Objeto indireto, adjunto adnominal, vocativo, aposto. 
b) Objeto indireto, adjunto adnominal, aposto e vocativo. 
c) Objeto indireto, adjunto adverbial, vocativo e aposto. 
d) Objeto direto preposicionado, adjunto adverbial, aposto, vocativo. 
e) Objeto direto preposicionado, adjunto adverbial, vocativo e aposto. 

 
QUESTÃO 23 
 
Leia com atenção os itens seguintes. 
 
I. Eu lhe perdoei os erros.   
II. Prefiro estudar do que ir ao cinema. 
III. Os estudantes obedecem aos mestres. 
IV. Eu esqueci do livro. 
V. Aspirei o perfume das rosas. 
 
A regência verbal foge à Norma Padrão da Língua Portuguesa nos itens:  
 

a) I, II e III 
b) II e IV 
c) II e III 
d) III, IV e V 
e) III e V 

 
QUESTÃO 24 
 
O item que apresenta todas as palavras corretamente grafadas é: 
 

a) enxoval, manjericão, mão de obra, ojeriza. 
b) falanje, ferrugem, linguiça, enxaqueca. 
c) tigela, terçol, excesso, magestade. 
d) arco-íris, miçanga, chícara, bochecha 
e) verossimilhança, abençoe, feiúra, jiló. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 25 
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Acerca da Revolução Russa, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 

a) Foi uma das principais causas da queda do czarismo na Rússia. 
b) Permitiu a consolidação da União Soviética. 
c) Terminou com a ascensão do Partido Bolchevique ao poder com um regime socialista. 
d) Não teve participação popular. 
e) Influenciou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. 

 
QUESTÃO 26 
 
Acerca da emancipação política brasileira no período colonial, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Teve como uma das causas o Bloqueio Continental decretado por Napoleão 
Bonaparte. 

b) Teve início com a transferência da Coroa Portuguesa para o Brasil. 
c) Foi aceita pacificamente, sem que fosse registrada qualquer revolta ou rebelião contra 

a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil. 
d) Promoveu diversos avanços de ordem econômica para o Brasil, visando manter a boa 

relação antes estabelecida entre Portugal e Inglaterra. 
e) Repercutiu em áreas como a cultura, a educação e administração local. 

 
QUESTÃO 27 
 
Leia atentamente a reportagem abaixo: 

Considerando o teor da notícia acima, a posição geográfica do Chile na América do Sul, e os 
aspectos da geografia andina, assinale a única alternativa INCORRETA acerca de possíveis 
causas para os terremotos naquela região. 
 

a) O relevo principal da Cordilheira dos Andes favorece fenômenos como terremotos e 
tsunamis, vez que a mesma se localiza nas bordas de placas tectônicas ainda em 
intensa movimentação. 

b) Não é possível associar os terremotos chilenos às placas tectônicas ou aos vulcões 
que formam a cadeia de montanhas andinas, pois apesar de a Cordilheira dos Andes 
se estender ao longo da costa pacífica da América do Sul, o Chile não é um dos países 
atravessados por ela. 

c) Os terremotos noticiados poderiam ter relação com choques entre as placas tectônicas 
de Nazca e Sul-Americana, pois suas bordas ficam sob os Andes, são limítrofes e suas 
direções de movimentação são contrárias. 

d) Outra causa que poderia ser associada aos terremotos mencionados, considerando a 
geografia andina, é a quantidade de vulcões ativos na região, vez que erupções 
vulcânicas também podem ocasionar terremotos. 

Tremor de magnitude 6,9 é registrado no mar perto da costa do Chile 
(...) 

Um tremor de magnitude 6,9 foi registrado nesta segunda-feira (24) pelo Serviço Geológico 
dos EUA (USGS), com epicentro no mar, próximo do litoral da zona central do Chile, às 18h38, 
hora de Brasília. O serviço americano situa o ponto central do abalo sísmico a 35 km da 
cidade de Valparaíso, principal porto chileno. A informação inicial era de que a magnitude 
havia sido 7,1. Depois, o número foi atualizado para 6,9 pelo USGS. O Escritório Nacional de 
Emergência chileno (Onemi, na sigla em espanhol) chegou a pedir a evacuação da zona 
costeira, mas depois avaliou que o abalo não reúne as características para a formação de 
tsunami, cancelando a ordem.  

(Fonte: G1 24/04/2017 18h51. Atualizado 24/04/2017 21h29.) 
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e) O risco de um tsunami no Chile, descartado na reportagem acima, pode ser associado 
ao tipo de relevo da posição geográfica dos Andes, ou seja, a costa oeste do Oceano 
Pacífico, seja pelos movimentos das placas tectônicas locais ou pela ocorrência de 
atividade vulcânica e sísmica submarinas da região. 

 
QUESTÃO 28 
 
Acerca da Globalização, é CORRETO afirmar que: 
 

a) Limita-se a um aumento das trocas comerciais entre países. 
b) Permitiu trocas entre as mais variadas culturas do mundo, eliminando definitivamente 

qualquer forma de preconceito ou xenofobia dos povos com estrangeiros e imigrantes. 
c) Tem no advento, ascensão e popularização da internet, principalmente no Século XXI, 

um forte alicerce. 
d) É um processo isolado e restrito aos países mais desenvolvidos. 
e) Não possui alcance político. 

 
QUESTÃO 29 
 
Observe a charge abaixo: 
 

 
Fonte: Blog SOS Rios do Brasil (http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br/2012/10/evolucao-assim-nao-

charge-de-dan-piraro.html ) Publicado em 01 Out 2012 
 
Acerca da relação entre o desenvolvimento humano e o cuidado com meio ambiente, com 
foco nas águas do planeta, é correto afirmar que: 
 

a) O modelo pelo qual hoje os países ainda são classificados e considerados 
desenvolvidos não apenas não corresponde às propostas de desenvolvimento 
sustentável desde as primeiras convenções de meio ambiente, ainda na década de 
60, como são a principal causa da degradação ambiental de nascentes, rios, lagos, 
mares e/ou lençóis freáticos. 

b) A chamada crise hídrica, ou possível escassez de água, não guarda nenhuma relação 
com a poluição e nascentes, lagos, rios e/ou lençóis freáticos, sendo fruto da escassez 
natural do planeta, constituído em sua maioria de água não potável; logo não há 
intervenção humana visando sua solução. 
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c) A perspectiva de um desenvolvimento efetivamente sustentável não envolve a 
discussão da poluição da água. 

d) A questão da poluição e, consequentemente, do cuidado e manutenção de nascentes, 
rios, lagos, mares e/ou lençóis freáticos não deve ser vista como um problema 
ambiental de toda a humanidade, mas avaliado e tratado de forma isolada, caso a 
caso, somente no local onde o dano acontece. 

e) A questão acerca da poluição e, consequentemente, do cuidado e manutenção de 
nascentes, rios, lagos, mares e/ou lençóis freáticos deve ser vista como um problema 
ambiental a ser resolvido pelo Estado, sem que o cidadão seja cobrado por seus atos 
da vida diária para também assumir tal responsabilidade e cuidado. 
 

MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 30 
 
Sabe-se que a sequência representada por (푎 ,푎 ,푎 , … 	푎 , …) corresponde a uma progressão 
aritmética de razão igual a 4, e que a sequência (푏 , 푏 , 푏 , … 	푏 , …) corresponde a uma 
progressão geométrica de termos não nulos e razão igual a . Sabendo que 푎 = 푏  e 푎 =

푏 , determine o valor de  . 

 
a)  √3 
b)   
c) 9 
d) 3 
e) √  

 
QUESTÃO 31 
 
Um terreno em formato triangular é demarcado por 3 estacas (A, B e C) conforme 
esquematizado na figura a seguir. Sabendo que o comprimento do segmento BC é 90 m, qual 
o comprimento do segmento AB em metros? 
 
Dados: 푠푒푛	30° = 1/2  ;  푠푒푛	45° = √2/2  ;  푠푒푛	60° = √3/2 
 

 
 

a) √  
b) 90√3 
c) √  

d) √  
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e) 30√6 
 
QUESTÃO 32 
 
Considere as equações |5푥 − 3| = 4   e   log (3푥 − 8) = 2. Qual fração representa a soma 
de todas as raízes destas equações? 
 

a) 3/5 
b) 3/2 
c) 6/5 

d) 7/2 
e) 2/5 

 
QUESTÃO 33 
 
Em uma pesquisa realizada com clientes de um supermercado com relação ao consumo de 
três marcas diferentes de refrigerantes (A, B e C), obteve-se os seguintes resultados: 
 

 Número total de clientes entrevistados = 200 
 Clientes que não consomem nenhuma das marcas = 20 
 Consumidores das três marcas = 15 
 Consumidores da marca A = 75 
 Consumidores da marca B = 100 
 Consumidores das marcas A e B = 35 
 Consumidores das marcas B e C = 30 
 Consumidores das marcas A e C = 45 

 
Quantos clientes consomem apenas a marca C? 
 

a) 50 
b) 40 
c) 10 
d) 20 
e) 30 

 
FÍSICA 

 
QUESTÃO 34 
 
Um aluno, com o objetivo de aplicar o princípio de Pascal em um trabalho para uma feira de 
ciências, monta o sistema hidráulico mostrado na figura a seguir. O sistema é constituído por 
dois êmbolos circulares (A e B) e a parte interna está totalmente preenchida com um líquido 
incompressível. O aluno quer demonstrar que é possível equilibrar um corpo de massa igual 
a 800 kg sobre o êmbolo B, que possui 2 m de diâmetro, utilizando um corpo de massa menor 
sobre o êmbolo A, que possui 40 cm de diâmetro.  
 
Qual a massa necessária sobre o êmbolo A de modo a equilibrar esse sistema? 
 
Dados: 푔 = 10	푚/푠      
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a) 80 kg 
b) 64 kg 
c) 32 kg 
d) 16 kg 
e) 8 kg 

 
QUESTÃO 35 
 
Considere um cubo sólido, homogêneo e feito de um material desconhecido. Você deseja 
determinar a massa específica desse material utilizando um dinamômetro (um dispositivo 
utilizando para medir forças) conforme a figura a seguir. No caso 1 você pesa o cubo no ar 
(desprezando o empuxo do ar) e mede o valor de 40 N. No caso 2 você pesa o mesmo cubo 
totalmente submerso em água (massa específica = 1000	푘푔/푚 ) e mede o valor de 15 N.  
 
Considerando 푔 = 10	푚/푠 , qual a massa específica do material que o cubo é feito? 
 
 

 
 

a) 1600 kg/m3 
b) 2500 kg/m3 
c) 3320 kg/m3 
d) 4000 kg/m3 
e) 4500 kg/m3 

 
QUESTÃO 36 
 
Um recipiente contém 15 kg de água a uma temperatura de 80°C, e você deseja resfriá-la até 
20°C utilizando um refrigerador que remove calor a uma taxa de 5 kW. Qual o tempo, em 
minutos, necessário para este resfriamento? 
 
Dado: Calor específico da água = 4200 J/(kg·°C) 
 

a) 10,5 
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b) 12,6 
c) 13 
d) 7,6 
e) 15,5 

 
QUESTÃO 37 
 
A figura a seguir ilustra o diagrama de fases de uma substância simples, onde a curva AB 
representa a curva de fusão e a curva AC representa a curva de vaporização. Com relação 
ao diagrama são feitas as seguintes afirmações: 
 
I) No ponto A, as fases sólido, líquido e vapor coexistem. 
II) O aumento da pressão provoca um aumento no ponto de ebulição. 
III) Ao passar do estado 1 para o estado 3 ocorre uma sublimação. 
IV) Ao ser aquecida, em qualquer nível de pressão, uma substância inicialmente no estado 
sólido passa para o estado líquido, sofrendo uma fusão. 
 

 
 
Quais afirmativas estão corretas? 
 

a) I, II, III e IV 
b) I e II 
c) II e III 
d) II, III e IV 
e) I, II e III 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 
 
QUESTÃO 38 
 

 
Extraído de 

<https://www.google.com.br/amp/s/m.taringa.net/posts/humor/10810288/Gaturro.html/amp 
 
Señala la opción que presenta todos los verbos que se conjugan como “gustar”: 
 

a) Importar; empezar; oler 
b) Interesar; doler; molestar  
c) Encantar; poner; sacar 
d) Querer; apetecer; jugar 
e) Tener; cocer; saber 

 
QUESTÃO 39 
 
Cáncer: el riesgo invisible al que se enfrentan los bomberos 
 
El primer riesgo que puede sufrir cualquier persona en un incendio es el de quemarse. Sin 
embargo, para los bomberos no es el único: apagar fuegos con frecuencia aumenta 
notablemente su exposición a cancerígenos, aunque la descontaminación inmediata de la piel 
después de sofocar un incendio es una forma de reducir su exposición a las sustancias que 
potencialmente causan cáncer. Así lo concluye un estudio de la Universidad de Ottawa 
publicado en la revista Environmental Science & Technology de la Sociedad Química 
Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés). 
 
Pocas investigaciones han analizado antes en incendios reales en qué medida apagar fuegos 
aumenta la exposición de los bomberos a sustancias nocivas. Cuando la madera, el plástico 
o los objetos electrónicos se queman, liberan materias dañinas en el aire. Por ejemplo, los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, que pueden provocar desde efectos agudos en 
diferentes órganos, como la simple irritación del tracto respiratorio, la piel, la mucosa ocular o 
nasal, a efectos crónicos carcinogénicos. Además, fuentes del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses señalan que quienes están expuestos a estas sustancias 
podrían desarrollar cáncer de piel, vejiga, pulmón o diferentes tipos de tumores cerebrales. 
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Estos elementos pueden entrar en el organismo tanto por vía respiratoria como por vía 
cutánea. Por ello, los científicos recolectaron muestras de la orina, la ropa y la piel de 27 
bomberos de Ottawa (Canadá) antes y después de que sofocaran fuegos entre 2015 y 2016. 
(...) 
 
Los científicos encontraron un vínculo entre los niveles de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en la orina y en la piel de los bomberos: “Hay una relación importante entre los 
niveles en la orina y los niveles en la piel, lo que nos lleva a pensar que el contacto dermal es 
una ruta importante de exposición”, señala el autor del estudio Jennifer Keir. Por ello, los 
científicos proponen que los bomberos usen toallitas para limpiarse la piel y se den un baño 
después del incendio, y señalan que hacen falta estudios para determinar cómo de efectivas 
son estas medidas. 
 

Extraído de <https://elpais.com/elpais/2017/10/20/ciencia/1508494112_575672.html>. 
 
De la lectura del texto, no se puede afirmar: 
 

a) Una descontaminación inexistente después de sofocar un incendio puede acrecer la 
probabilidad de que los bomberos contraigan distintos tipos de cáncer. 

b) Las sustancias nocivas de un incendio entran en el organismo por vía respiratoria y a 
través de la piel. 

c) Los incendios pueden generar tipos de materia daniña que pueden refrenar cáncer en 
humanos. 

d) El estudio subraya que entre los bomberos se registra un aumento de casos de cáncer. 
e) Existe un vínculo causa-efecto entre la profesión de bombero y la probabilidad de 

desarrollar cáncer. 
 
QUESTÃO 40 
 

 
 

Extraído de <https://remolacha.net/2015/09/agua-en-marte-caricatura/> 
Sobre el cómic y que acabas de leer y las normas lingüísticas del español, es correcto afirmar 
que: 
 

a) Los días de la semana en español son palabras masculinas. 
b) En los días de la semana, después de jueves viene sábado. 
c) A través de este cómic se hace una crítica ante las relaciones laborales. 
d) Se puede observar en el dibujo (segunda viñeta) que los personajes están  boyantes 

con la situación. 
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e) En los días de la semana, después de jueves viene domingo. 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
 
QUESTÃO 38 
 
Leia a seguinte imagem: 
 

 
Adapted from http://www.gocomics.com/tomtoles 

 
The word breakthrough, in the cartoon, has the same meaning as: 
 

a) customary 
b) inept 
c) conventional 
d) innovative 
e) ordinary 

 
QUESTÃO 39 
 
What’s the right answer for the numerical expressions below? 
 

; 2 ;  
 

a) One fives / two thirty-five / sixteen fifteen 
b) One five / two and third fifth / sixteen fifteens 
c) One fifth / two and three fifths / sixteen fifteenths 
d) One fifths / two and three fifth / sixteen fifteenth 
e) First fifths / second thirty-five / sixteenth fifteenths 
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QUESTÃO 40 
 

 
 Comics - Sunday 

– "A man named", in the first comic, is equivalent to:  
 

a) a man whose name is. 
b) a man that the name is. 
c) a man who the name is. 
d) a man whom the name is. 
e) a man that is name. 


