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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 o
desenvolvimento da sua dissertação (25 a 40 linhas).
Há dois temas 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.
Será realizada a coleta datiloscópica em todos os cadernos de prova.
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 a anulação das provas dos envolvidos.
É terminantemente proibido o candidato portar, na sala de prova, bolsa, mochila, pochete, textos de qualquer natureza,
caderno, blocos de notas, agenda, qualquer tipo de relógio ou qualquer outro dispositivo eletrônico, elétrico ou
mecânico, bem como chapéu, boné, gorro ou outro tipo de cobertura. Os candidatos que fazem uso de qualquer tipo
de aparelho auditivo deverão retirá-los a partir do início da prova e permanecer sem o seu uso até a sua saída do local
de prova.
Será permitido portar celular, desde que no momento da prova esteja desligado e embaixo da carteira. O celular deverá
ser desligado antes do candidato entrar em sua sala de realização de prova e somente ligado novamente após o
candidato sair das dependências da Faculdade. Em hipótese alguma será permitida a guarda do aparelho de celular
nas vestimentas do candidato, ainda que desligado.
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),o canhoto da inscrição e cédula de identidade. Os
demais objetos, como bombons, chocolates, dropes etc. Deverão ser colocados embaixo da carteira. 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.
Você deve assinar a lista de frequência, conforme a orientação do fiscal.
Excepcionalmente, para o presente Processo Seletivo, as medidas de Segurança para a prevenção à COVID-19
deverão ser seguidas conforme Edital, e o atraso em qualquer uma das etapas não será de responsabilidade da
Faculdade Multivix.
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 início desta.
O não cumprimento das regras acima estabelecidas pode acarretar a desclassificação do(a) candidato(a) do Processo
Seletivo.
O resultado final do Processo Seletivo 2021 para o curso de Medicina estará disponível até às 12h do dia 04/11/2020,
no site: www.multivix.edu.br.
Li e estou ciente de todas as normas estabelecidas acima.
Registro Datiloscópico
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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
A importância do EaD no ensino superior
Mozart Neves (adaptado)
09/01/2019 para Isto É
O último Censo do Ensino Superior no Brasil, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), revelou que o crescimento das
matrículas, neste nível de ensino, se deu principalmente no setor privado. Por meio desse setor, as
matrículas cresceram de 3,9 milhões em 2007 para 6,2 milhões em 2017, ao passo que o crescimento
por via do setor público foi de 1,3 milhão para 2,1 milhões nesse mesmo período. Atualmente, o setor
privado responde por 75,3% das matrículas.
Esse crescimento vem se verificando principalmente por meio do ensino a distância (EaD). Em 2007,
85% das matrículas eram presenciais, e apenas 15% no EaD; em 2017, a presença de ingressantes
no EaD já corresponde a um terço das matrículas. E tudo leva a crer que, nos próximos dez anos, a
contribuição do EaD para a expansão do ensino superior no país será ainda maior.
Todavia, acredito que, num futuro próximo, os sistemas de ensino superior partirão cada vez mais para
uma oferta de cursos híbridos, combinando disciplinas presenciais com outras através da modalidade
a distância. O acesso ao conhecimento não está mais necessariamente restrito a uma sala de aula com
um professor presencial, mas se dá também por meio de diferentes canais.
Alguns estudos mostram que esse modelo híbrido preserva a qualidade da oferta, desde que tais
disciplinas a distância tenham qualidade tecnológica, tutores bem treinados e pagos, além de material
didático de boa qualidade. O desafio das instituições que oferecem esse modelo híbrido é construir
uma estrutura de curso harmônica, integrando as atividades presenciais e a distância.
Uma coisa é certa: o país vai precisar fazer um grande esforço até 2024 para expandir com qualidade
a oferta de ensino superior – um esforço maior do que fez até aqui –, caso queira efetivamente cumprir
o que está posto na meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE): chegar a 33% de jovens entre 18
e 24 anos nessa etapa da educação. E o ensino a distância pode ser um instrumento importante para
esse fim, desde que a sua qualidade seja assegurada.
Disponível em https://istoe.com.br/a-importancia-do-ead-no-ensino-superior/. Acesso em 19 set. de
2020.
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Texto II
Ensino a distância na quarentena esbarra na realidade de alunos e professores da rede pública
Dani Borges (adaptado)
11/05/2020 De São Paulo para a BBC News Brasil
Desde que a quarentena teve início no Estado de São Paulo, um cenário de incertezas pairou sobre
pais, alunos e professores.
Com as aulas suspensas por tempo indeterminado, afinal, como ficaria o ano letivo? Inicialmente, a
saída cogitada foi a antecipação das férias escolares. No entanto, após um mês, uma nova realidade
se desenhava: a do ensino à distância.
Correndo contra o tempo, a Secretaria de Estado da Educação (SEE) conseguiu colocar no ar uma
plataforma gigantesca, que permite conectar alunos e professores.
A iniciativa, porém, esbarra em uma dura realidade: dificuldades dos alunos, seja pela falta de internet
ou estrutura familiar, e a falta de preparo dos professores para lidar com a plataforma e todas as
mudanças na forma de ensinar.
Demanda sufocante
Segundo a professora Maria Izabel Noronha, presidente da Apeoesp (Sindicato dos Professores da
Educação Oficial do Estado de São Paulo) e deputada estadual pelo PT, todos os dias, quase 24 horas
por dia, os professores da rede são bombardeados com mensagens que chegam pelas vias digitais seja o WhatsApp, seja pelos chats da Central de Mídias.
"Os professores se queixam que não conseguem dar conta da demanda e isso é angustiante para
eles", diz Noronha, compartilhando com a reportagem mensagens da rede WhatsApp recebidas de
alunos, pais e professores se queixando de dificuldades para acessar o novo sistema.
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52568678. Acesso em 19 set. de 2020.

Texto III
Os desafios e potenciais da educação à distância, adotada às pressas em meio à quarentena
BBC NEWS BRASIL (adaptado)
17 ABR 2020
"Alunos: 'Tia, mandei uma mensagem no chat'. 'Tia, tem gente com áudio e vídeo ligados'. 'Tia, qual é
a página mesmo?'. Um minuto depois. 'Tia, cheguei agora, qual é a página mesmo?'. 'Tia, não vou
responder não'. 'Tia, tem de ser o que está escrito aqui embaixo?'. 'Tia, I´m over'.
Tia: Cheguei, gente. Demorou porque não tava conseguindo entrar."
Esses foram os dez primeiros minutos da aula remota de inglês de Vicente, 9, aluno de uma escola
particular no Espírito Santo, narrados por seu pai Fabio Malini no Facebook. Sobrariam 15 minutos para
fazer a atividade de leitura em si, e outros dez minutos para o encerramento da aula:
Aluno: 'Posso falar no lugar de A., tia?'
Tia: 'Espera aí um pouquinho'.
Aluno: 'Deixa eu, tia.'
Tia: 'Eu, quem?'
Aluno: 'Eu. J'.
Tia: 'Tá bom. Então, o resultado das palavras circuladas é isso. Gente, nossa aula acabou!'"
As circunstâncias um pouco caóticas e improvisadas talvez soem familiares para muitos pais e filhos
diante das primeiras tentativas de aulas online de suas escolas. O mesmo vale para professores, muitos
dos quais estão pela primeira vez se aventurando no ensino à distância ou online, e conciliando isso
com o cuidado de seus próprios filhos em casa.
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Não são poucas as famílias do mundo vivendo circunstâncias parecidas em meio à pandemia do novo
coronavírus. Segundo a Unesco (braço da ONU para educação), até 25 de março, 165 países haviam
fechado suas escolas por causa da pandemia, interrompendo as aulas presenciais de 1,5 bilhão de
estudantes e mudando a rotina de 63 milhões de professores de educação básica.
Não há nenhum precedente para isso na história.
Disponível em https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2020/04/os-desafios-e-potenciais-daeducacao-distancia-adotada-pressas-em-meio-quarentena.html. Acesso em 19 set. de 2020.
Considerando que os textos acima têm caráter motivador, redija um texto dissertativo a respeito do
seguinte tema: Desafios para o Ensino a Distância no Brasil
Padrão de Resposta:
Espera-se que o candidato aborde os seguintes pontos:
- Dissertar de maneira introdutória acerca da ampliação do uso das tecnologias na vida das pessoas.
- Abordar os impactos, benefícios, problemas e consequências do processo de transferência do ensino
presencial para o ensino a distância ou para o ensino híbrido.
- Aspectos históricos da Educação a Distância no Brasil são bem-vindos e visam a apresentação
informativa para o desenvolvimento da argumentação.
- Discutir melhorias na legislação trabalhista do ponto de vista do professor será bem-vindo.
- Propor medidas para que a ampliação do uso e acesso à Educação a Distância não apresentem uma
queda na qualidade da oferta do ensino e da aprendizagem.

TEMA 02
Quais os principais efeitos da pandemia na saúde mental?
O isolamento social é a principal recomendação das autoridades de saúde mundial, a fim de evitar a
propagação do coronavírus, causador da covid-19. A medida, no entanto, impôs às pessoas uma
mudança radical no estilo de vida. Somando-se ao medo de ser contaminado, à impossibilidade do
contato físico, entre outros fatores, a situação acaba trazendo transtornos também à saúde mental da
população.
De acordo com Jair de Jesus Mari, médico psiquiatra, professor titular e chefe do Departamento de
Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp) Campus São Paulo, os sintomas psicológicos estarão relacionados com as fases da epidemia.
Conforme o médico, “a primeira fase é caracterizada por uma mudança radical de estilo de vida. A
primeira reação é a do medo de ser contaminado pelo vírus invisível que se aproxima. As dificuldades
começam a surgir com a necessidade da redução e distanciamento do contato físico. Para nós latinos
não é nada fácil deixar de se abraçar e de se tocar. É difícil mudar comportamentos, mas precisamos
nos policiar para evitar os abraços e beijinhos. A primeira reação é de estresse agudo relacionado com
a pandemia que ocasiona uma circunstância súbita e inesperada. O foco de apreensão é o medo de
ser contaminado, o que não difere muito de situações traumáticas como um desabamento ou terremoto.
A epidemia é, portanto, um forte fator de estresse que, por sua vez, é fator causal de desequilíbrios
neurofisiológicos. Os profissionais de saúde são os mais vulneráveis pelo maior risco de contaminação.
A persistência e o prolongamento destes desequilíbrios hormonais, inflamatórios e neuroquímicos
podem desencadear um transtorno mental mais grave. “.
A segunda fase da epidemia, de acordo com o professor, “está relacionada com o confinamento
compulsório, que exige uma forçada mudança de rotina. Nesta fase, são comuns as manifestações de
desamparo, tédio e raiva pela perda da liberdade. É uma reação de ajustamento situacional
caracterizado por ansiedade, irritabilidade, e desconforto em relação à nova realidade. Estas reações
são esperadas e preocupam do ponto de vista da saúde mental quando passam a afetar a
funcionalidade do indivíduo.”.
A terceira fase “relaciona-se com as possíveis perdas econômicas e afetivas decorrentes da epidemia.
As pessoas confinadas terão perdas econômicas importantes. As pessoas que forem internadas vão
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passar por uma experiência traumática principalmente aqueles que exigem intubação e tratamento
intensivo. Elas têm uma experiência próxima da morte, sendo as sequelas mais importantes a
depressão e risco de suicídio e o desenvolvimento posterior do estresse pós-traumático.” (...)
Texto disponível em https://www.unifesp.br/reitoria/dci/noticias-anteriores-dci/item/4395-quais-osprincipais-efeitos-da-pandemia-na-saude-mental. Acesso em 17 set. de 2020. Texto adaptado.

Texto II

Texto disponível em: https://www.iberdrola.com/talentos/higiene-mental. Acesso em 18 set. de 2020.
Considerando que o texto acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo a respeito do
seguinte tema: Caminhos para manter a saúde mental em tempos de pandemia da COVID-19

Padrão de Resposta:
Espera-se que o candidato aborde os seguintes pontos:
- Disserte de maneira introdutória e contextual acerca da pandemia da Covid-19, em nível local,
nacional e mundial.
- Aborde os impactos, problemas e consequências à saúde mental decorrentes da pandemia da Covid19, focando os desequilíbrios psicológicos e mentais.
- Proponha soluções e medidas de ação a fim de manter a sanidade mental dos indivíduos, evitando e
combatendo os transtornos psicológicos acarretados pela pandemia da Covid-19.
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