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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.
O caderno de Redação, além da capa, conterá folhas com os temas propostos e uma folha pautada para
desenvolvim ento do Rascunho da sua dissertação (25 a 40 linhas).
Há dois tem as propostos para a sua Redação, e você deverá desenvolver apenas um. Não faça cópia. Utilize pelo
menos uma das ideias contidas na coletânea do tema de sua escolha. Você deve elaborar um texto dissertativo.
Escreva sua Redação utilizando caneta fornecida pela Instituição.
Coloque seu número de inscrição, nome completo e assinatura no espaço próprio, na parte superior da capa. O
candidato que não preencher os campos, conforme solicitado, poderá ser desclassificado.
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, entregueo(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 da inscrição e cédula de identidade. Os
demais objetos, como bombons, chocolates, dropes etc deverão ser colocados no chão. Qualquer outro tipo de material
não elencado anteriorm ente 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 e a folha de Redação 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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Escolha UMA das duas propostas seguintes para elaborar sua redação;
Leia atentamente a proposta para a redação;
Escreva com letra legível;
Elabore a sua redação no rascunho, primeiramente. O rascunho encontra-se no final do
Caderno de Provas;
Transponha o seu texto para a Folha de Redação, usando caneta fornecida pela Instituição.
(Não se esqueça de conferir os dados de sua folha de redação);
Será anulada a redação se: redigida fora do tema proposto; apresentada em forma de verso;
escrita de forma ilegível;
Redija seu texto de acordo com a norma culta escrita da língua;
A redação deve ter o mínimo de 25 linhas e máximo de 40 linhas;
Não copie trechos da proposta do tema escolhido;
Respeite o gênero solicitado para os 02 (dois) temas: Dissertativo e em linguagem culta.

TEMA 01
Leia os textos seguintes para elaborar a proposta de redação
Texto I

NÃO DEU LIKE: INSTAGRAM ELIMINA CURTIDAS PARA PROTEGER
AUTOESTIMA DE USUÁRIO
Competição por cliques motivou decisão da empresa; psicólogos consideram necessidade de
aprovação em posts um risco à saúde mental
Daniel Salgado e Rodrigo Castro (Adaptado)
17/07/2019
Se você entrou em seu Instagram e notou algo de diferente, não se assuste. Seu aplicativo não está
quebrado e não se trata de um bug escabroso. É que, nesta quarta-feira, a plataforma anunciou que o
Brasil se tornou o segundo país no mundo a participar de um teste que esconde as curtidas das fotos
no feed. Ou seja, agora só os próprios usuários poderão saber se suas fotos floparam ou bombaram.
Ainda que tenha deixado uma série de influencers e empresas de marketing angustiados, a mudança
não foi feita pensando neles, mas sim nos usuários. Ao menos segundo o Instagram. De acordo com a
rede social, a decisão é parte de uma série de ações que buscam transformar a plataforma em um
espaço menos tóxico para a saúde mental de quem a usa.
A discussão não é nova. Boa parte das críticas mais duras ao Instagram — e várias outras redes sociais
— fala sobre a criação de uma espécie de realidade de faz de conta, onde todos projetam imagens
irreais de sua rotina para se destacar no meio do algoritmo.
“É um excesso de pressão social, numa estética do que alguns teóricos chamam de felicidade tóxica
ou imperativo da felicidade. No seu extremo, ela passa a ser prejudicial à saúde emocional das
pessoas, gerando mal-estar, baixa autoestima e desconforto”, explicou Rodrigo Nejm, psicólogo e
diretor da SaferNet.
O resultado: insegurança generalizada e baixa autoestima, que flutuam constantemente de acordo com
o número de curtidas em cada postagem. E não precisa ser assim. “A plataforma pode fazer bem às
pessoas, desde que a gente consiga usá-la com critérios que não sejam unicamente de competição,
comparação e imperativo de felicidade. Não existe vida perfeita sem momentos de tristeza, derrota e
fragilidade. Se começamos a fingir que isso não existe, não é saudável”, destacou Nejm.
Como destaca Priscilla Silva, pesquisadora em Direito e Tecnologia do ITS Rio, a situação se torna
ainda mais grave se considerarmos que a maioria esmagadora dos usuários do Instagram é jovem. “É
um público com a personalidade em formação e mais sujeito a quadros de depressão e vícios em
tecnologia.”

2

Os próprios jovens parecem saber disso. Uma pesquisa de 2017, a Royal Society for Public Health, do
Reino Unido, entrevistou cerca de 1.500 jovens sobre qual seria a rede social mais prejudicial a sua
saúde mental. O vencedor (ou perdedor) foi o Instagram. “Estudos indicam que, para pessoas que
estão em um quadro vulnerável, o uso de algumas plataformas pode agravar o quadro desse sofrimento
emocional”, explicou Nejm.
A conclusão, que não é nova, preocupa a plataforma, que hoje acumula 1 bilhão de usuários mensais.
Por isso mesmo o comunicado do Instagram sobre o início dos testes ressaltou que a prioridade da
empresa é fazer com que não “sintam que estão em uma competição”.
Nas palavras da própria empresa, o (possível) fim das curtidas existe para combater a cultura da corrida
pelos likes: "Nossa expectativa é entender se uma mudança desse tipo poderia ajudar as pessoas a
focar menos nas curtidas e mais em contar suas histórias".
Disponível
em
https://epoca.globo.com/nao-deu-like-instagram-elimina-curtidas-para-protegerautoestima-de-usuario-23814995. Acesso em 27 ago. de 2019.
Texto II

Disponível em https://www3.ufrb.edu.br/reverso/sem-curtidas-a-influencia-das-redes-sociais-nasaude-mental-de-jovens-mulheres/. Acesso em 26 ago. de 2019.
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Considerando que os textos acima têm caráter motivador, redija um texto dissertativo a respeito do
seguinte tema: Caminhos para evitar os malefícios psicológicos causados pelo uso das redes
sociais digitais

TEMA 02
Leia os textos seguintes para elaborar a proposta de redação
Texto I
Foto: FERNANDO MORENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Disponível em https://www.metropoles.com/brasil/com-tiros-agentes-executam-animais-na-lama-debrumadinho. Acesso em 20 ago. de 2019.

Texto II

Tragédia em Brumadinho atesta incapacidade do Estado em obrigar empresas a garantir
a segurança
Mais um desastre, EDITORIAL Folha de S. Paulo 28/01/2019 (adaptado)
Ainda demorará um tanto até que o impacto humano e ambiental do rompimento da barragem em
Brumadinho (MG), na sexta-feira (25), possa ser propriamente avaliado. Algumas lições preliminares,
entretanto, já podem ser extraídas desse lamentável desastre.
A primeira deriva do fato acabrunhante de que não se trata de tragédia inédita no gênero. Há apenas
três anos o país consternou-se diante das 19 mortes e da incrível devastação desencadeadas pelo
colapso de uma barragem da Samarco, que varreu do mapa a localidade de Bento Rodrigues (MG).
Pouco ou quase nada se fez desde então. A não ser, por óbvio, as suspeitas medidas usuais:
instalaram-se comissões para tratar do assunto. Resultado? Nenhum.
Inventar comissões e endurecer a legislação não necessariamente resolverão o problema se a
deficiência se concentrar no cumprimento das normas, e não na sua criação ou reformulação.
Existe no país uma Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Nessa seara, só a
abrangência do cadastramento obrigatório avançou: de 4.437 registros, em 2013, chegou-se a 24.092
em 2017.
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Do cadastro ao afastamento de riscos, no entanto, vai uma enorme distância. Em 76% dos casos, falta
informação a ponto de nem se saber se os equipamentos estão submetidos à PNSB. Em 570 deles
desconhece-se até quem responde pela segurança da estrutura.
Há 4.510 barragens cobertas pela PNSB e 41 órgãos com jurisdição sobre elas, mas somente 33 fazem
alguma fiscalização. Meros 154 funcionários estão disponíveis para isso, e muitos deles acumulam
outras atividades. No ano passado, nada mais que 3 a cada 100 desses reservatórios foram de fato
visitados.
Segundo relatório da Agência Nacional de Águas, ao menos 45 barragens estão vulneráveis no país.
Rachaduras, infiltrações e ausência de documentos que comprovem a segurança são algumas das
irregularidades identificadas.
Torna-se claro que há uma falha coletiva, institucional. Autoridades estaduais e federais não atuaram
como deveriam, e o mesmo se diga da Vale, sobretudo pela reincidência — a mineradora foi
corresponsável pela tragédia da Samarco.
Diante da nova catástrofe consumada, o Ibama multou a Vale — a conferir se a penalidade será paga
—, enquanto a Justiça determinou o bloqueio de bilhões de reais para garantir reparação de danos. Ao
mesmo tempo, Polícia Federal e Ministério Público mostram-se empenhados em investigar as causas
e identificar os culpados.
Tais iniciativas, porém, serão inúteis se perderem ímpeto com o tempo. Elas precisam ser efetivas e
exemplares, pois só assim ajudarão a impedir um terceiro desastre.
Nesse sentido, relaxar e simplificar o licenciamento ambiental, como parece ser a intenção da
administração pública em alguns casos, revela-se uma péssima ideia, especialmente em casos de alto
dano potencial.
Disponível em https://www.brasilagro.com.br/conteudo/mais-um-desastre-editorial-folha-despaulo.html. Acesso em 20 ago. de 2019.
Considerando que o texto acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo a respeito do
seguinte tema: Caminhos para o combate aos crimes ambientais no Brasil
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RASCUNHO – NÃO DESTACAR ESTA FOLHA DO CADERNO DE PROVA –
REDAÇÃO
___________________________________________
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