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Só abra o caderno quando autorizado.
Você terá 05 (cinco) horas para a realização de sua prova. Você deverá receber quatro cadernos de prova: Redação
(02 temas), Biologia (02 questões), Química (02 questões), além do caderno de Prova Objetiva (30 questões). O horário
de realização de todas as Provas que compõem a prova do Processo Seletivo 2020 Medicina é de 13h às 18h.
Se achar necessário, utilize espaços em branco para fazer rascunho.
Este caderno, além da capa, conterá folhas com as questões propostas e duas folhas pautadas para resposta. Portanto,
toda resposta deverá ser respondida na folha pautada.
Responda em cada questão em uma folha, utilizando caneta fornecida pela Instituição. Conforme Edital do presente
Processo Seletivo, a resposta escrita à lápis receberá nota zero. Portanto, toda a resposta deverá ser respondida com
a caneta fornecida pela Instituição.
Coloque seu número de inscrição, nome completo, na parte superior da capa e assinatura no espaço próprio, na parte
inferior da capa. O candidato que não preencher os campos, conforme solicitado, poderá ser desclassificado.
Não será permitido o uso de qualquer 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 ou coloque-o(s) no envelope que estará sobre a sua carteira
de prova. Esse envelope deverá ficar durante todo o tempo da prova sob a carteira do candidato. Caso contrário,
acarretará na anulação das provas dos envolvidos.
É terminantemente proibida a permanência, na sala da prova, de candidatos portando qualquer tipo de mochila,
“pochete”, textos de qualquer natureza, caderno, blocos de notas, agenda, calculadora, qualquer tipo de relógio,
telefone celular (ligado ou desligado), aparelho eletrônico (ligado ou desligado), 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.
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.
Deixe sobre a carteira apenas a caneta (fornecida pela Instituição), canhoto de inscrição e cédula de identidade. Os
demais objetos, como bombons, chocolates, dropes etc deverão ser colocados debaixo da cadeira. Qualquer outro tipo
de material não elencado anteriormente deverá ser colocado sob a carteira, em envelope fornecido pela Instituição.
Caso você tenha cabelos longos, prenda-os, deixando as orelhas descobertas. Não será permitido o uso de chapéu,
boné ou similares.
Você deve assinar a lista de frequência, conforme a orientação do fiscal.
Ao final da prova, antes de sair definitivamente da sala de aula em que está fazendo o Processo Seletivo, você deverá
entregar este caderno de prova para um dos fiscais presentes no ambiente. A não entrega implicará em
desclassificação do Processo Seletivo.
O candidato deverá permanecer por no mínimo três horas na sala de realização da prova, após o seu início.
O não cumprimento das regras acima estabelecidas pode acarretar na desclassificação do(a) candidato(a) do Processo
Seletivo.
O resultado final do Processo Seletivo 2020 para o curso de Medicina estará disponível até as 12h do dia 28/10/2019,
no site: www.multivix.edu.br.
Li e estou ciente de todas as normas estabelecidas acima.
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QUESTÃO 01
Muitas reações ocorrem até que seja atingido um estado de equilíbrio. Uma vez em equilíbrio, o sistema
reagirá a estímulos externos de forma a reestabelecer o estado de equilíbrio, minimizando o efeito de
tal estímulo.
A(aq) + B(g) ↔ 2C(g)
∆H > 0
Considerando o sistema acima em equilíbrio, responda:
a) Qual a característica da velocidade no equilíbrio? (5 pontos)
Padrão de Resposta: No equilíbrio as velocidades das reações direta e inversa são iguais.
b) Qual o nome do princípio se aplica ao deslocamento do equilíbrio? (5 pontos)
Padrão de Resposta: Princípio de Le Chatelier.
c) Qual a influência da adição de B ao processo? (5 pontos)
Padrão de Resposta: A adição de um composto favorece ao consumo deste composto para
que equilíbrio seja reestabelecido. Portanto, haverá formação de C(g).
d) Qual a influência do aumento da pressão? (5 pontos)
Padrão de Resposta: O aumento da pressão provoca contração de volume e o equilíbrio se
desloca para o lado de menor volume. Como do lado dos reagentes (A e B) há 1 mol de gás e
do lado dos produtos (C) há 2 mols de gás, haverá o deslocamento para o lado dos reagentes
(formação de A e B).
Fonte:
REIS, M. Química – Coleção Projeto Múltiplo. Vol 2 1.ed. Ática: São Paulo, 2014.
CANTO, E. L.; PERUZZO, F. M.; Química na abordagem do cotidiano – Volume Único. 1.ed.
Saraiva didático: São Paulo, 2015.
FELTRE, R. Química. Físico Química. 7.ed. Moderna: São Paulo, 2008.
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QUESTÃO 02
Segundo um estudo da Universidade de Berna, na Suíça, o consumo frequente de cebola pode prevenir
a osteoporose, doença que atinge um terço das mulheres após a menopausa. O estudo aponta que um
grama de cebola por dia pode evitar um processo chamado reabsorção, no qual o osso perde cálcio e
torna-se frágil. Quinhentos miligramas de cebolas misturadas com alho, alface, tomate, salsa e pepino
teriam o mesmo efeito. Nos testes, os animais alimentados com cebola tiveram os ossos fortalecidos.
É sabido, que o manuseio da cebola por algum descuido gera uma ardência nos olhos. Isso acontece
porque a cebola libera dióxido de enxofre que ao entrar em contato com o ar sofre oxidação e reage
com a água (no olho) resultando assim em um ácido.
a) Qual a fórmula química e nome (IUPAC) do composto formado a partir da oxidação do dióxido
de enxofre? Esquematize a reação química balanceada (6 pontos)
Padrão de Resposta:
2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
Trióxido de Enxofre
b) Qual o ácido (IUPAC) formado a partir da reação do produto da oxidação do dióxido de enxofre
com a água? Esquematize a reação química balanceada (6 pontos)
Padrão de Resposta:
SO3(g) + H2O(l) → H2SO4(aq)
Àcido Sulfúrico
c) Considere que 2 mols do produto da oxidação do dióxido de enxofre foram liberados em uma
cebola cortada. Desses 2 mols, 0,0017% apenas reagiu com água do olho em uma reação.
Qual a massa em mg do ácido produzida? (8 pontos)
Padrão de Resposta:
Passo 1: Cálculo do número de mols que reagiu com o Trióxido de enxofre
2 mols – 100%
X – 0,0017%
2 x 0,0017 = 0,000034 mol de SO3(g)
Passo 2: Cálculo da massa de H2SO4 produzida
0,000034 mol SO3(g) portanto 0,0034 mol de H2SO4 foi produzido.
1 mol de H2SO4 – 98 g
0,000034 mol – x
X = 0,003332 g de H2SO4 – 3,332 mg de H2SO4
Fonte:
USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química – Volume Único. 8 ed. Saraiva: São Paulo, 2010.
REIS, M. Química – Coleção Projeto Múltiplo. V. 1. 1. ed. África: São Paulo, 2014.
CANTO, E. L.; PERUZZO, F. M.; Química na abordagem do cotidiano – Volume Único. 1. ed. Saraiva
didático: São Paulo, 2015.
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Resposta à 1ª questão:
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Resposta à 2ª questão:
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