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Candidato(a): Para geração do resultado, além de considerar as respostas do gabarito e o tex-

to da redação, haverá também a etapa de revisão das gravações registradas durante o perío-

do de prova, para análise e conferência das imagens e áudios capturados, como verificação 

complementar.  

 

Conforme § 1º Art. 22 do Edital “Se, durante ou após a prova, for constatado por qualquer meio, seja 

eletrônico, estatístico, visual, grafotécnico ou por investigação policial, a utilização de meios ilícitos 

por parte do candidato, as suas provas serão anuladas e o candidato será automaticamente elimi-

nado do processo seletivo”. 

 

 

 

GABARITO  

PROVA 19/11/2021 

(judice) 

MEDICINA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leia o trecho de reportagem a seguir para responder à próxima questão. 
 

Cientista defende que a velhice seja tratada como doença a ser combatida 
 

“Se não houver esse reconhecimento, a indústria farmacêutica não se interessará em desenvolver novas drogas”, diz 
Nir Barzilai 
 

Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2021/09/09/cientista-defende-que-a-velhice-seja-tratada-como-
doenca-a-ser-combatida.ghtml>. Acesso em: 9/9/21. 

 

De acordo com o excerto de texto, na visão do cientista, existe, entre o fato de a velhice ser tratada como doença e o 
interesse da indústria farmacêutica, uma relação de  

 

condição. 

X temporalidade. 

X causa. 

X concessão. 

X oposição. 
 

2. O trecho de texto de divulgação científica reproduzido a seguir é referência para a próxima questão. 
 

Pesquisadores que estudam os efeitos do sol sobre o plástico nos oceanos fazem um alerta sobre novas descobertas. 
Eles chamam a atenção para o fato de que o calor é capaz de fazer com que um grande número de substâncias solú-
veis seja liberado na água. 
Publicada recentemente na revista científica Environmental Science & Technology, a pesquisa da Instituição Oceano-
gráfica Woods Hole, dos Estados Unidos, traz dados que surpreenderam os cientistas envolvidos. 
Em laboratório, eles colocaram sacolas plásticas de diferentes lojas em uma solução ionizada que simula a água 
do mar. Depois dividiram as amostras: uma metade ficou no escuro e a outra foi exposta ao sol. 
Segundo os pesquisadores, a quantidade de substâncias liberadas pelas amostras iluminadas foi muito maior. Eles di-
zem ter encontrado dezenas de milhares de compostos na água e apontam que o fenômeno da “sopa” é rápido. Em 
apenas cem horas de exposição solar, o volume de carbono orgânico solúvel, por exemplo, já era considerável. 

 

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2021/09/plastico-exposto-ao-sol-pode-transformar-oceano-em-sopa-
quimica.html>. Acesso em: 10/9/21. 

 

Os textos de divulgação científica podem privilegiar diferentes características, escolhas vocabulares ou momentos da 
pesquisa para que o leitor tenha maiores informações a respeito de um tema. No trecho de texto em questão, identifica-
se que 

 

o uso da palavra “sopa” torna a explicação mais didática e próxima da realidade do leitor. 

X o que se entenderia como “grupo controle” é a parte da mistura que ficou exposta ao sol. 

X a divisão das amostras faz parte dos resultados obtidos na pesquisa. 

X o tempo é um aliado nesse processo, quando considerado o fenômeno acontecendo no mar. 

X a surpresa dos cientistas se deu pela igualdade de condições a que foram expostas as amostras. 

 
3. O trecho de texto a seguir, sobre as pesquisas da médica italiana Rita Montalcini, é referência para a próxima questão. 

 

[...] 

Rita improvisou um laboratório na cozinha de sua casa na zona rural, onde fazia experimentos com embriões de 
galinha. Suas pesquisas com as células e suas mutações avançaram também para os nervos sensoriais. Outra 
contribuição muito importante foram os estudos sobre o sistema nervoso e a descoberta de uma proteína que re-
gula o crescimento dos tecidos, à qual foi dado o nome de Fator de Crescimento Nervoso. 
 

Disponível em: <https://www.cecierj.edu.br/2020/07/09/agora-e-que-sao-elas-rita-levi-montalcinni/>. Acesso em: 21/8/21. 
 

As relações de sentido entre as informações apresentadas em um texto dependem, entre outros fatores, do uso ade-
quado da regência verbal. No texto lido, a ocorrência de acento grave, indicativo de crase, no trecho destacado, deve-
se 

 

à regência do verbo dar. 

X à regência do verbo ser. 

X ao pronome relativo antes do verbo. 

https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2021/09/09/cientista-defende-que-a-velhice-seja-tratada-como-doenca-a-ser-combatida.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2021/09/09/cientista-defende-que-a-velhice-seja-tratada-como-doenca-a-ser-combatida.ghtml
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2021/08/cientistas-solucionam-paradoxo-de-20-anos-sobre-fisica-do-sol.html
https://revistagalileu.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2021/08/plastico-e-encontrado-dentro-de-tartarugas-marinhas-filhotes-na-australia.html
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.1c02272
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2019/04/sacolas-biodegradaveis-duram-tres-anos-no-oceano-e-no-solo.html
https://revistagalileu.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2021/07/267-milhoes-de-pessoas-estao-ameacadas-pelo-aumento-do-nivel-do-mar.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2021/09/plastico-exposto-ao-sol-pode-transformar-oceano-em-sopa-quimica.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2021/09/plastico-exposto-ao-sol-pode-transformar-oceano-em-sopa-quimica.html
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X à construção sintática com verbo posposto. 

X ao distanciamento do verbo improvisar. 

 
4. O trecho destacado a seguir é referência para a próxima questão. 
 

Robin Lane Fox: “Ler Homero muda você para sempre” 
 

Ensaísta e professor, ele divide sua vida entre os clássicos e a jardinagem; entre as aulas em Oxford e as plantas, so-
bre as quais escreve para a imprensa britânica. Acredita que muitas respostas às questões da atualidade estejam nos 
textos de séculos atrás. 

 
Disponível em: < https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/04/eps/1512412299_415603.html>. Acesso em: 23/7/21. 

 

Com base na leitura do texto, é possível constatar que o ensaísta e professor defende 
 

a busca de respostas para problemas do presente nas experiências e na construção de conhecimentos já realiza-
das. 

X a ciência como ponto de partida para a solução de problemas contemporâneos de diferentes naturezas. 

X o aparato tecnológico como aporte para a pesquisa de situações ainda insolúveis na contemporaneidade. 

X a leitura de clássicos como Homero possibilita a divergência com correntes negacionistas da atualidade. 

X a jardinagem como contraponto aos textos clássicos, por se tratar de uma ação mecânica e não intelectual. 
 

5. A chamada de reportagem a seguir é referência para a próxima questão. 
 

PESQUISA NA QUARENTENA 
 

“A interação humana se dá por vários sentidos e os meios digitais não têm como substituí-los” 
O físico Victor Mammana precisou repensar projeto com oficinas de programação de jogos para crianças, para adapta-
ção ao sistema remoto. 

 
Disponível em: < https://revistapesquisa.fapesp.br/a-interacao-humana-se-da-por-varios-meios-sensoriais-e-os-meios-digitais-nao-tem-como-

substitui-los/>. Acesso em: 1/9/21. 

 

Com base na afirmação destacada entre aspas, no contexto em que ocorre, é possível inferir que 
 

apesar de os meios digitais cooperarem para a comunicação e o aprendizado, a interação humana não pode ser in-
tercambiada por eles. 

X por causa das novas possibilidades de interação entre humanos, possibilitadas pelos meios digitais, a comunica-

ção tende a melhorar. 

X com o passar do tempo, os meios digitais tendem a suplantar as diferentes formas e estratégias de comunicação 

humana. 

X áreas mais relacionadas ao segmento de tecnologias tendem a ser mais afetadas pela substituição de relações 

humanas por meios digitais. 

X as pesquisas realizadas com meios digitais ainda não são suficientes para afirmar quando e como eles poderão 

substituir as relações humanas. 
 

6. Leia o trecho de texto a seguir observando os sinais de pontuação nele empregados. 

 

Se tudo fosse apenas o jeito como as coisas são, a violência seria um problema fácil de abordar intelectualmente. Aids 
— sem dúvida uma má notícia — erradicar. Alzheimer — a mesma coisa. Esquizofrenia, câncer, desnutrição, fasciíte 
necrosante, aquecimento global, meteoros atingindo a Terra — idem. 

 
SAPOLSKY, Robert M. Comporte-se: a biologia humana em nosso melhor e pior. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. 

 
Os sinais de pontuação revelam diferentes sentidos para as ideias apresentadas em textos. No trecho lido, o emprego 
dos travessões denota 

 

comentários de mesma natureza de conteúdo sobre os problemas apresentados. 

X explicações de naturezas distintas para a origem dos problemas apresentados. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/04/eps/1512412299_415603.html
https://revistapesquisa.fapesp.br/a-interacao-humana-se-da-por-varios-meios-sensoriais-e-os-meios-digitais-nao-tem-como-substitui-los/
https://revistapesquisa.fapesp.br/a-interacao-humana-se-da-por-varios-meios-sensoriais-e-os-meios-digitais-nao-tem-como-substitui-los/
https://revistapesquisa.fapesp.br/a-interacao-humana-se-da-por-varios-meios-sensoriais-e-os-meios-digitais-nao-tem-como-substitui-los/
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X sugestões sobre os efeitos dos problemas elencados no cotidiano dos seres humanos. 

X complementações necessárias das informações iniciais sobre os problemas indicados. 

X elaborações didáticas sobre a vida cotidiana em relação aos itens apresentados como problemas. 

 
 

LITERATURA BRASILEIRA 
 

7. Leia o poema que se segue, de Manuel Bandeira: 

 
OURO PRETO 

  
Ouro branco! Ouro preto! Ouro podre! De cada 

Ribeirão trepidante e de cada recosto 
De montanha o metal rolou na cascalhada 

Para o fausto d’El-Rei, para a glória do imposto. 

Que resta do esplendor de outrora? Quase nada: 
Pedras… templos que são fantasmas ao sol-posto. 

Esta agência postal era a Casa de Entrada… 
Este escombro foi um solar… Cinza e desgosto! 

O bandeirante decaiu – é funcionário. 
Último sabedor da crônica estupenda, 

Chico Diogo escarnece o último visionário. 

E avulta apenas, quando a noite de mansinho 
Vem, na pedra-sabão lavrada como renda, 

– Sombra descomunal, a mão do Aleijadinho! 

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. 9. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1982, p. 140. 

 

A partir desse poema, considere as seguintes afirmativas: 

 
 Soneto em versos alexandrinos, este poema é sinal da persistência da estética simbolista na obra madura de 

Manuel Bandeira. 
 

 Soneto clássico, com o esquema rimário ABAB/ABAB/CDC/EDE, segue o modelo de rima e metro de Luís Vaz 
de Camões. 
 

 Não obstante sua adesão ao modernismo, Manuel Bandeira nunca abandonou as formas fixas, como este po-
ema o demonstra. 
 

 É um poema da fase inicial de Bandeira, ainda muito colado à poética tradicional, com métrica e rima conforme 
os moldes parnasianos. 

 
É CORRETO somente o que se afirma em: 

 

 
III. 

X I. 

X II. 

X IV. 

      X I, II e III. 
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8. Leia o seguinte fragmento de Auto da Compadecida, de Suassuna: 
 

É preciso mudar o cenário, para a cena do julgamento de vocês. Tragam o trono de Nosso Senhor! Agora a igreja vai 
servir de entrada para o céu e para o purgatório. O distinto público não se espante ao ver, nas cenas seguintes, dois 
demônios vestidos de vaqueiro, pois isso decorre de uma crença comum no sertão do Nordeste. 
 

SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. 21 ed. Rio de Janeiro: Agir, 1985. p. 135. 

 

Com base nessa fala e da peça como um todo, é CORRETO afirmar: 
 

 
É uma fala do Palhaço, que nessa peça cumpre um papel de certa forma metadramático. 

X Ao começar o julgamento, o Palhaço volta ao palco para auxiliar Manuel (Nosso Senhor Jesus Cristo) e a Com-

padecida (Nossa Senhora) no julgamento dos personagens que foram mortos na cena anterior. 

X Essa intervenção dá a entender que o Palhaço, mais do que um personagem da peça, é uma espécie de diretor 

ou “substituto” do autor. 

X Esta peça abre e encerra-se com falas do Palhaço, de certa forma o personagem mais importante depois de João 

Grilo e Chicó. 

X Esse trecho é exemplo da influência do circo na dramaturgia de Ariano Suassuna, assim como a literatura de cor-

del e as radionovelas, muito populares entre os anos 1930 e 1950. 
 
 

BIOLOGIA 
 

9. Ação das drogas Antimicrobianas 

 

 

Disponível em:< chrome-
extensi-

on://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.ufjf.br%2Fmicrobiologia%2Ffiles%2F2013%2F10%2FAntibi%25c3
%25b3ticos-e-resist%25c3%25aancia-para-CB.pdf&clen=2940829>. Acesso: 06 de set 2021.  

 

Observe os principais meios de ação das drogas antimicrobianas. Se a droga antimicrobiana agir como apontado pelo 
número 

 

1, ela impedirá a formação do RNA a partir de DNA, portanto não haverá síntese proteica. 

X 2, ela atuará sobre a organela retículo endoplasmático rugoso.  

X 3, ela impedira a formação do complexo golgiense da bactéria.  

X 4, ela impedirá a leitura do DNA. 

X 5, ela impedirá a formação de celulose da parede celular.  
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10. Heredograma é a representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Cada indivíduo 
é representado por um símbolo que indica suas características particulares e sua relação de parentesco com os de-
mais. Observe o heredograma a seguir. 

 

Considere que os indivíduos afetados então pintados em preto e os normais não estão pintados. Há maior probabilida-
de dessa herança ser 

 

autossômica dominante. 

X ligada ao sexo e recessiva. 

X mitocondrial. 

X autossômica recessiva. 

X holândrica. 

 

11. Controle da secreção do hormônio do crescimento (GH)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a consequência sobre o controle da secreção de GH de um determinado indivíduo normal que receba administra-
ção intravenosa de uma solução com alta concentração de glicose? 

 

A hiperglicemia provocada pela administração de glicose intravenosa inibe a liberação de GH circulante. 

X O aumento da glicemia aumenta a secreção de IGF-1 e a SST (somatostatina). 

X Por feedback negativo, o aumento da glicemia na corrente sanguínea estimula o aumento de GH circulante. 

X Não ocorreria alteração da secreção de GH, uma vez que a glicemia se relaciona somente à liberação da insulina. 

X Por feedback positivo, o aumento da glicemia promoveria um aumento da secreção de GH e de SST (Somatosta-

tina). 

Estímulo: Baixo nível plasmático de glicose, sono, exercícios, estresse 

Aumento da secreção de GHRH e diminuição SST (somatostatina) 

Aumento da secreção GH 

Aumenta a secreção de IGF – 1  

Aumenta o nível plasmático de IGF – 1 



 

          Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Vestibular de VERÃO – Edital nº 16/2021 
Pág. 8/32 

VESTIBULAR DE MEDICINA  

 

12. Segmentação ou clivagem em mamíferos 

 

Disponível em:< https://www.infoescola.com/biologia/morula/>. Acesso: 06 de set. 2021.  

 

A primeira semana do desenvolvimento embrionário humano começa na fertilização. Essa etapa é denominada de 
segmentação ou clivagem. Nessa primeira etapa, 

 

ocorre um aumento do número de células(blastômeros), sem um aumento do volume total do conjunto.  

X ocorre uma grande diferenciação celular desde a fertilização até a implantação da gástrula. 

X ocorre a fecundação que se concretiza com a anfimixia no interior do útero. 

X tem-se uma segmentação holoblástica igual, tendo vitelo distribuído de forma mais abundante no polo animal. 

X o blastocisto é responsável por formar o ânus, por isso os humanos são denominados deuterostômios.  

 
13. Representação do coração humano 

 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/coracao-humano.htm. Acesso: 06 de set. 2021. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/coracao-humano.htm
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A circulação nos mamíferos é classificada como fechada, dupla e completa. O sangue que circula no interior do         
coração 

 

apresenta pressão parcial de CO2 maior que a pressão parcial de O2. no lado direito. 

X apresenta pressão parcial de O2 maior que a pressão parcial de CO2 no lado direito.  

X é venoso do lado direito, sendo levado para os pulmões pelas veias cavas.  

X é arterial do lado esquerdo, sendo conduzido pelas artérias cava para o átrio direito.   

X do lado direito e esquerdo, é arterial, podendo nutrir o coração através das paredes de revestimento altamente 

permeáveis.  

 
14. Meiose e mitose  

 

Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/mitose-meiose.htm. Acesso: 06 de set. 2021. 

 

A comparação dos dois tipos de divisão celular possibilita afirmar que 
 

na primeira divisão da meiose, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, garantindo a redução do número 
de cromossomos; na mitose esse processo não corre. 

X na segunda divisão da meiose, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, garantindo a redução do nú-

mero de cromossomos; na mitose esse processo não corre. 

X na primeira divisão da meiose, ocorre a separação das cromátides irmãs, garantindo a redução do número de 

cromossomos, na mitose esse processo também ocorre. 

X a manutenção do número de cromossomos que caracteriza a espécie humana é devida a processo de mitose re-

ducional, e a meiose permite a formação de gametas.  

X ambas as divisões ocorrem em células somáticas e germinativas, a diferença é que as germinativas têm a enzima 

telomerase.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/mitose-meiose.htm
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QUÍMICA 
 

15. Leia a reportagem a seguir, retirada do sítio Tech Mundo: (www.techmundo.com.br). 
 

Stradivarius: violino mais famoso do mundo teve tratamento químico 
 

Considerados os instrumentos mais perfeitos do mundo, os violinos Stradivarius são objetos de veneração entre os 
músicos não apenas pela sua qualidade musical e sonoridade incomparável, como também pelo seu elevado valor de 
mercado, sendo arrematados em leilões internacionais por valores nunca menores do que US$ 10 milhões, cerca de 
R$ 53 milhões. 

 

Publicada recentemente na Angewandte Chemie, a principal revista de química da Alemanha, uma pesquisa conseguiu 
finalmente confirmar a hipótese de um professor da Universidade do Texas A&M (TAMU). Para Joseph Nagyvary, o 
segredo do som único produzido pelos violinos fabricados por Antonio Stradivari e Guarneri “del Gesù" nos séculos 
XVII e XVIII estaria em um tratamento com produtos químicos. 

 

[...] 
 

As descobertas da pesquisa 
 

As descobertas da equipe internacional liderada pelo professor Hwan-Ching Tai, da National Taiwan University, revelou 
que os componentes químicos utilizados por Stradivari e Guarneri são bórax, zinco, cobre e alúmen de potássio, junto 
com água de cal. Coautor da nova pesquisa, Nagyvari explica em comunicado da TAMU que “o bórax tem uma longa 
história como conservante, que remonta aos antigos egípcios, que o usavam na mumificação e mais tarde como inseti-
cida”. 

 

[...] 
 

https://www.tecmundo.com.br/ciencia/223338-stradivarius-violino-famoso-mundo-teve-tratamento-quimico.htm 
Acesso em 02/09/2021 

 
De acordo com seus conhecimentos em química e sabendo que as fórmulas químicas do bórax, do alúmen de potássio 

e da água de cal são respectivamente: é Na2[B4O5(OH)4].8H2O, KAℓ(SO4)2.12H2O e Ca(OH)2, julgue os itens a seguir. 
 

 O alúmen de potássio é um sal duplo e hidratado, pois além de possuir água adsorvida, apresenta dois cátions 
na sua composição. 

 A água de cal é um hidróxido metálico que vulgarmente pode ser chamada de cal viva. 
 Na estrutura química apresentada para o bórax, o boro apresenta Nox +3. 

 
São CORRETOS 

 
apenas os itens I e III. 

X apenas os itens I e II. 

X apenas os itens II e III. 

X apenas o item II. 

X todos os itens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.techmundo.com.br/
https://www.tecmundo.com.br/musica/16054-cientistas-recriam-violino-stradivarius-com-imagens-de-raios-x.htm
https://www.megacurioso.com.br/historia-e-geografia/43225-voce-sabia-que-o-aluminio-ja-chegou-a-valer-mais-do-que-o-ouro.htm
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/223338-stradivarius-violino-famoso-mundo-teve-tratamento-quimico.htm
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16. O bicarbonato de sódio (NaHCO3) é uma substância plural na química, pois possui inúmeras aplicações. O equilíbrio 
iônico estabelecido em meio aquoso, por exemplo, está relacionado a situações referentes ao pH sanguíneo e neutrali-
zações do suco gástrico. Já sua reação química de decomposição térmica tem aplicações na culinária como fermento 
de bolo. 

 
- Equilíbrio iônico do NaHCO3 em meio aquoso: NaHCO3(aq.)  Na+

(aq.) + HCO3
-
(aq.) 

 

- Decomposição térmica do NaHCO3: 2 NaHCO3(s) →  Na2CO3(s) + H2O(v) + CO2(g) 

 

Considerando a característica das substâncias que participam das duas reações e as duas equações químicas apre-
sentadas, observa-se CORRETAMENTE que 

 

no equilíbrio iônico do bicarbonato de sódio, ocorrerá uma elevação do pH da solução em relação à água pura. 

X o percentual de massa do hidrogênio no bicarbonato de sódio é de 1,0 %. 

X na aplicação como fermento, observamos que todos os produtos formados possuem caráter totalmente covalente. 

X a solução aquosa do bicarbonato de sódio congela em uma temperatura superior à da água pura. 

X a diferença da massa molar do carbonato de sódio para o bicarbonato de sódio é de 1,0 g/mol. 

 
 

17. O excerto abaixo foi retirado da reportagem de Mariana Sanches (@mariana_sanches) para a BBC Brasil. 
 

Talebã controla ‘tesouro’ de mais de U$ 1 trilhão em minérios como lítio e ouro 

 

[...] 
 

Ao tomar o poder político no Afeganistão após a partida dos EUA, o grupo radical islâmico Talebã passou a de-
ter também o controle sobre uma riqueza mineral estimada em algo entre US$ 1 trilhão e US$ 3 trilhões. 

 

Ao mesmo tempo em que é um dos países mais pobres do mundo - em 2016, mais de metade da população estava 
abaixo da linha da pobreza, segundo dados do Banco Mundial -, o Afeganistão possui extensas reservas de cobre, lítio, 
cobalto, ferro, ouro, que permaneceram relativamente intocadas nas últimas décadas, período em que o país esteve 
mergulhado em diferentes conflitos armados.  

 

Entre 1996 e 2001, quando o Talebã governou a nação, sua principal atividade econômica foi a produção de papoula 
para extração do ópio matéria prima para a fabricação de heroína.  

 

O país era considerado um pária nas relações internacionais e comerciais. Agora, porém, as coisas podem ser diferen-
tes.  

 

Não porque o Talebã, que tenta vender uma imagem mais moderada ao mundo, tenha efetivamente mudado de status 
no xadrez global.  

 

Mas porque as condições de exploração e sobretudo o mercado desses minérios se alterou drasticamente nos últimos 
anos, impulsionado pela necessidade do mundo de se mover em direção à uma economia verde. 

 

Recentemente, um relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas 
mostrou que os efeitos do aquecimento global têm se acelerado e que será preciso fazer mais para impedir uma catás-
trofe ambiental que ameace a sobrevivência humana na Terra.  

 

Vai ser preciso mudar - e rápido - como produzimos e como consumimos.  
 

E é exatamente por deter recursos necessários para essa mudança que o grupo islâmico pode ter uma janela de opor-
tunidade. 

 

[...] 
 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58288062; Acesso em: 27/08/2021. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58288062
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Após a leitura do texto e utilizando seus conhecimentos em química, julgue os itens a seguir. 
 

 O lítio (3Li), atualmente utilizado na fabricação de baterias para componentes eletrônicos, é dentre os metais 
aquele que apresenta a maior tendência a oxidar-se. 

 Considerando que o primeiro elétron a ocupar o orbital, tem spin = +1/2; o ouro (79Au), apresenta seu elétron de 
diferenciação com o seguinte conjunto de números quânticos: (6,0,0,+1/2). 

 O cobalto (27Co), assim como o ferro (26Fe) e o níquel (28Ni), são chamados de elementos paramagnéticos, pois 
quando submetidos a ação de um campo magnético, adquirem propriedades magnéticas, tornando-se imãs 
permanentes.  

 A ligação química predominante entre os elementos citados no texto é a ligação metálica. Nela os elétrons das 
camadas de valência dos elementos deslocam-se livremente estabilizando o “conjunto”. 

 
São CORRETAS 

 

apenas os itens I e IV. 

X apenas os itens II e III. 

X apenas os itens I e III. 

X apenas os itens II e IV. 

X os itens I, II, III e IV. 

 
18. Leia atenciosamente o excerto abaixo, retirado do sítio do médico Drauzio Varela: 
 

Pedras que se formam no corpo humano 
 

 

Cálculos são formados pelo acúmulo de cristais compostos de sais e minerais. Podem ocorrer na vesícula biliar, bexiga 
e rins. Conheça cada um deles. 

 

Os cálculos surgem quando pequenos cristais de sais e minerais se acumulam e formam pedras de tamanhos variados 
em alguns órgãos do corpo, como rins, vesícula biliar e bexiga. Geralmente, o paciente só descobre as pedras ao 
sentir desconforto em uma dessas regiões. Conheça os principais cálculos que se formam no corpo humano. 

 

Cálculo renal (rins) 
 

Pedras nos rins se formam por diversos fatores, como predisposição genética, alimentação inadequada e mau funcio-
namento do sistema urinário. “Costumo dizer que cálculo renal não é uma doença, mas a associação de várias doen-
ças. Indivíduo que tem cálculo renal, com certeza, apresenta também algum distúrbio metabólico que faz com que os 
cristais normalmente eliminados pela urina se precipitem e formem a pedra. Algumas são decorrentes de excesso de 
ácido úrico ou oxalato de cálcio na urina, de infecções urinárias de repetição, de falta de citrato ou de uma doença 
chamada cisteinúria”, explica o dr. Paulo Ayrosa Galvão, médico nefrologista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, 
em entrevista ao Portal Drauzio Varella. 

 
Para evitar o cálculo renal, controle a ingestão de alimentos ricos em proteínas e cálcio, principalmente se as pedras 
forem formadas por excesso de ácido úrico ou de cálcio. Outra recomendação é esvaziar a bexiga antes de senti-la 

https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/rim/
https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/vesicula/
https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/bexiga-urinaria/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/pedra-nos-rins-calculo-renal/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/acido-urico/
https://drauziovarella.uol.com.br/entrevistas-2/calculo-renal/
https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/prevencao-de-calculo-renal/
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cheia e beber pelo menos 2 litros de água todos os dias. Quem bebe pouco líquido produz urina mais concentrada, fa-
cilitando a formação dos cristais que originam as pedras.  
Quando as pedras se formam, o paciente sente dores na região das costas durante dias ou semanas. A dor pode irra-
diar para o abdômen, e a intensidade varia, mas frequentemente é muito forte e pode vir acompanhada de vômitos, fe-
bre, dor para urinar e sangue na urina. A sensibilidade à dor varia em cada um, podendo se manifestar como cólica re-
nal.  

 

Quando as pedras são pequenas, podem ser eliminadas pela urina, mas em alguns casos é necessário um procedi-
mento cirúrgico para removê-las. 

 

Mesmo se o cálculo sair pela urina, converse com um médico, pois novos cálculos podem se formar. A possibilidade de 
nova crise beira os 80% nos homens, e quase a metade disso nas mulheres.  

 
Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/nefrologia/pedras-que-se-formam-no-corpo-humano/ 

Acesso em 31/08/2021 

 

Após a leitura da reportagem e com bases em seus conhecimentos em química, julgue os itens a seguir: 

 
 O oxalato é um ânion bivalente, originado da ionização parcial do ácido etanodioico ou oxálico (C2H2O4). 
 O cálcio é o metal mais eletronegativo dentre aqueles localizados na família dos metais alcalinos terrosos ou 

grupo 2. 
 Sabendo que a solubilidade do oxalato de cálcio na urina é 9x10-5 M, ocorrerá precipitação de oxalato nos rins, 

quando o produto das concentrações dos íons cálcio e oxalato; for no mínimo igual a 8,1x10-9 
 De acordo com o princípio de Le Chatelier, uma excessiva ingestão de alimentos ricos em cálcio, pode levar ao 

aumento na precipitação das pedras nos rins; pelo fenômeno conhecido como efeito do íon comum. 
 A recomendação da ingestão de água, por pacientes que são suscetíveis a produção de pedras nos rins, deve-

se ao fato dela atuar como solvente universal; levando-se a uma diluição das concentrações dos íons dentro 
daquele órgão.  

 

São CORRETAS: 

 
Apenas os itens III, IV e V. 

X Apenas os itens I e II. 

X Apenas os itens I, III e IV. 

X Apenas os itens II e V. 

X Os itens I, II, III e V. 

 
19. Observe atentamente o diagrama de fases replicado abaixo. 

 

 
 

Disponível em: http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM222/Equilibrio%20F%EFsico%202c.pdf 
Acesso em: 11/09/2021  

https://drauziovarella.uol.com.br/nefrologia/pedras-que-se-formam-no-corpo-humano/
http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM222/Equilibrio%20F%EFsico%202c.pdf
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Utilizando o diagrama de fases mostrado acima e seus conhecimentos sobre propriedades coligativas, julgue os itens a 
seguir. 

 
 A concentração molal ou molalidade de uma solução é expressa pela relação entre o número de mol do soluto 

solubilizado, por quilograma de solvente. 
 Uma solução de água e sal evapora mais rapidamente do que a água pura. 
 Solutos não eletrolíticos são aqueles que, ao solubilizarem, permanecem na forma de moléculas. 
 Considerando duas soluções de mesma concentração molar; uma de sacarose (C12H22O11) e outra de nitrato 

de potássio (KNO3); podemos afirmar que a solução de sacarose é hipertônica em relação à solução de nitrato 
de potássio nas mesmas condições de temperatura.  

 
São CORRETOS 

 
apenas os itens I e III. 

X apenas o item IV. 

X apenas os itens II e IV. 

X os itens I, II e III. 

X os itens I, II, III e IV. 

 
20. A reportagem a seguir foi retirada do sítio da Revista Pesquisa Fapesp (https://revistapesquisa.fapesp.br). 
 

A real idade dos cães 
 

O DNA demonstra que multiplicar os anos de vida caninos por 7 não é um método preciso para comparar o envelheci-
mento do animal com o de seus melhores amigos 

 

 
 

Estudo demonstra que a correspondência entre a idade do cão e do homem não é linear 
 

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD), nos Estados Unidos, liderados pela bióloga Tina 
Wang, colocaram em xeque a ideia disseminada de que, para os cães, um ano de vida equivale a sete anos de um ser 
humano. De acordo com a crença, adotada até por veterinários, a comparação de idade entre as espécies se daria as-
sim: um filhote canino de 1 ano equivaleria a uma criança de 7 anos e um cão mais maduro, com 7 anos, seria como 
uma pessoa de 49 anos. 

 

Artigo publicado na revista Cell Systems descreveu a análise do DNA de 104 animais da raça labrador, de 0 a 16 anos, 
para traçar um paralelo mais preciso entre o envelhecimento canino e humano. A principal descoberta foi de que existe, 
sim, uma correlação entre as idades das duas espécies, mas que ela não é linear como reza a sabedoria popular. 

 

Analisando amostras de sangue dos labradores, a equipe coordenada por Wang verificou que os cachorros envelhe-
cem mais rápido nos primeiros anos. Com o passar do tempo, o ritmo de envelhecimento desacelera: é como se com 1 
ano, o cachorro tivesse 30 anos humanos; com 4 anos, sua idade biológica equivale a 52 anos de um homem. 

 

O método usado para medir e comparar as diferentes fases do desenvolvimento e o envelhecimento entre cães e hu-
manos foi quantificar a metilação do DNA, ou seja, como grupos metila (conjunto de três átomos de hidrogênio e um de 
carbono, CH3, com um elétron livre) se incorporam ao material genético com o passar do tempo. 

 

[...] 
 

Disponivel em: https://revistapesquisa.fapesp.br/a-real-idade-dos-caes/ 
Acesso em: 02/09/2021. 

https://revistapesquisa.fapesp.br/
https://revistapesquisa.fapesp.br/a-real-idade-dos-caes/
https://revistapesquisa.fapesp.br/a-real-idade-dos-caes/
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Sabendo que no processo de metilação do DNA, a inserção do grupo metila ocorre no carbono 5 da citosina (como 
mostra a imagem abaixo), julgue os itens a seguir. 

 

s – adenosil – ℓ – metionina (SAM) 

 

 

s – adenosil - ℓ - homocisteína (SAH) 

 

 A DNA metil transferase (DNMT) é uma enzima que, nesse processo, pode ser classificada como um catalisa-
dor químico. 

 Na transformação da s – adenosil – ℓ – metionina (SAM) para a s – adenosil - ℓ - homocisteína (SAH), há uma 
reação de desmetilação; gerando o radical metil, que realizará uma reação de substituição no carbono 5 da ci-
tosina. 

 De acordo com a imagem apresentada, tanto a s - adenosil - ℓ - metionina, quanto a s - adenosil - ℓ - homociste-
ína (SAH) possuem em suas estruturas α-aminoácidos na forma ionizada (zwitterion).  

 Considerando a teoria do ajuste induzido, é possível que a DNMT sofra alterações nos seus arranjos químicos 
à medida que o aminoácido presente na SAM entre em contato com ela. Tal mudança tem por objetivo melho-
rar os ajustes entre o sítio receptivo da enzima e seu substrato. 

 
São CORRETOS 

 

os itens I, II, III e IV. 

X apenas os itens I e IV. 

X apenas os itens II e III. 

X apenas os itens II e IV. 

X apenas os itens I, III e IV. 
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MATEMÁTICA 
 

21. Sejam a, b e c números reais que nesta ordem formam uma progressão aritmética cuja soma é 12. Sabendo que os 

restos das divisões de 𝑥10 + 8𝑥8 + 𝑎𝑥5 + 𝑏𝑥3 + 𝑐𝑥 por (𝑥 − 2) 𝑒 (𝑥 + 2) são iguais. A razão da progressão aritmé-

tica é 

 

 
28

5
 

 

X 
2

5
 

 

X 
23

3
 

 

X 
20

7
 

 

X 
4

5
 

 

22. Considere a sequência de números reais log3 𝑥 ; 𝑥 ; 𝑘 ; 3 ;  log3 𝑦 ; 𝑦. Os termos de ordem ímpar formam uma 

progressão aritmética e os termos de ordem par, uma progressão geométrica. O valor de k é 

 
    1 

X 2 

X 3 

X 4 

X 5 

 

23. Considere a função 𝑓: ℕ → ℕ, definida para todo n, n pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que  

𝑓(0) = 1 𝑒 𝑓(𝑛 + 1) = 𝑓(𝑛) + 3. A respeito desta função, julgue as proposições 

 
  𝑓(200)  =  601. 

  O gráfico de 𝑓(𝑛 + 1) é uma reta. 
  A soma 𝑓(1) + 𝑓(2) + ⋯ + 𝑓(99) é 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 150. 

  𝑓(1) + 𝑓(2) = 𝑓(3). 

 
Somente I é correta. 

X Somente II é correta. 

X Somente III é correta. 

X Somente IV é correta. 

X Somente III e IV são corretas. 
 

24. Seja x um arco do primeiro quadrante. A soma das soluções da equação trigonométrica  𝑐𝑜𝑠4𝑥 =  −2𝑐𝑜𝑠2𝑥 

 

 
7𝜋

12
 

 

 𝐗
5𝜋

7
 

 

X 
12𝜋

5
  

 

X 
3𝜋

2
 

 

 𝐗𝜋 
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25. A rotação de 120°, em torno da reta 𝐴𝐵 ⃡    , da região sombreada ABCDE, gera um sólido. Se ABCD é um quadrado de 

lado 3 cm e D é ponto médio do segmento 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ , então o volume do sólido gerado, em centímetros cúbicos, vale    
 

 

 

 

 
 

 

 15𝜋 

 𝐗20𝜋 

 X 45𝜋  

 𝐗22,5𝜋  

 𝐗30𝜋 

 
 
 

26. Sabendo que 𝑖 = √−1 (unidade imaginária) e dados os números complexos 𝑧1 = 2 (𝑐𝑜𝑠
𝜋

3
+ 𝑖𝑠𝑒𝑛

𝜋

3
) e  

𝑧2 = (1 + 𝑖), o valor de 𝑘 = |𝑧1
6 + 𝑧2

10|  é 

 

             32√5 

𝐗16√5 

𝐗8√5 

𝐗4√5 

𝐗2√5 

 
FÍSICA 

 
27. Uma espécie de brincadeira didática foi feita por um aluno do curso de engenharia elétrica para outro colega. Um arran-

jo foi feito com um gerador, um receptor e um conjunto de resistores ligados a um outro elemento misterioso, como 
mostra a figura a seguir. 

 
 

 

 

 

 

D

E

A

BC
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No circuito, que apresenta fio ideais, existe um amperímetro ideal que marca 2,0 amperes no sentido da esquerda para 
direita, quando está em funcionamento. 
O estudante que elaborou o circuito oferece cinco possibilidades de dispositivos que podem ocupar o lugar do elemen-
to misterioso, como mostrado a seguir. 

 

 
Considerando que o aluno que foi indagado sobre o circuito tenha acertado, quais dos elementos apresentado poderi-
am preencher o papel de elemento misterioso? 

 

Apenas os elementos I e III. 

X Apenas os elementos II e IV. 

X Apenas os elementos III e V. 

X Apenas os elementos II, III e IV. 

X Qualquer um dos elementos preenchem perfeitamente o papel do elemento misterioso. 

 
28. É possível calcular a velocidade linear de um satélite em órbita rasante em um planeta esférico. Considere que uma 

agência espacial deseja colocar um satélite em órbita circular próximo à superfície de um novo planeta descoberto re-
centemente. O planeta batizado de Blub, que é perfeitamente esférico e homogêneo, apresenta massa equivalente a 
duas vezes a massa da Terra e raio igual ao dobro do nosso planeta. 

 

Considerando a aceleração gravitacional para pontos próximos à superfície da Terra igual à 10 m/s2, qual deverá ser a 
velocidade de um satélite em órbita circular rasante em torno do planeta Blub? 

 

       Informações: 

{
 
 

 
 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙: 𝐹𝐺 =

𝐺.𝑚1.𝑚2

𝑑2

𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑝𝑒𝑡𝑎: 𝐹𝐶 =
𝑚.𝑣2

𝑑

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎: 6 × 1024𝑘𝑔

𝑅𝑎𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒: 6,4 × 106𝑚

 

 
8,0 × 103𝑚/𝑠 

𝐗6,4 × 103𝑚/𝑠 

𝐗√10 × 103𝑚/𝑠 

𝐗3. √2 × 103𝑚/𝑠 

𝐗4 × 103𝑚/𝑠 

 
29. A respeito das características, fenômenos e classificações das ondas, analise as afirmativas a seguir. 
 

 É comum ver imagens em que lixo chega até o litoral tendo sido abandonado em alto mar. Tal movimentação 
ocorre, pois as ondas em alto mar conseguem, do ponto de vista ondulatório, transportar matéria de um ponto a 
outro. 

 A faixa do espectro correspondente à luz visível pode ser decomposta em sete cores bem definidas em um 
prisma, por exemplo. No vácuo, essas sete cores apresentam a mesma velocidade, diferenciando em si suas 
faixas de frequência. 

 Os raios-x, por serem ondas eletromagnéticas, podem se propagar apenas pelo vácuo. 
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 A faixa do som audível por um ouvido humano saudável e jovem está, em média, entre 20 e 20.000 Hz. Sons 
de menor frequência podem ser classificadas como mais graves do que sons de maior frequência. 

 Ondas de natureza eletromagnéticas podem ser polarizadas, entretanto as mecânicas não podem passar por 
tal fenômeno. 

 
São CORRETAS, apenas 

 
II e IV. 

X I e II. 

X II e V. 

X I, III e IV. 

X III e V. 

 
30. Utilizando o efeito Doppler e ressonância, é possível detectar a velocidade de um veículo munido de uma buzina. 

Para isso, uma corda é tensionada de forma adequada e vibra ao receber uma onda vinda de uma fonte (veículo) em 
movimento de aproximação. 
Considere que o veículo, por sua vez, se desloca com velocidade constante em direção ao conjunto, com a buzina emi-
tindo um som de frequência igual a 400 Hz. No momento do experimento, foi possível desconsiderar qualquer ruído 
além da buzina, velocidade de deslocamento do ar e possíveis interferências na medição. 
Caso o som captado pelo arranjo faça vibrar no seu modo fundamental a corda de comprimento 20 cm, que apresenta 
velocidade de propagação do pulso sobre ela de 180 m/s, qual é a velocidade com que o carro se aproxima do conjun-
to, em km/h? 

 

Considere a velocidade do som de 320 m/s, e a fórmula do efeito Doppler como 𝑓′ = 𝑓.
𝑣𝑠±𝑣𝑜

𝑣𝑠±𝑣𝑓
, em que 𝑣𝑠 representa a 

velocidade do som, 𝑣𝑜 a velocidade do ouvinte e 𝑣𝑓 a velocidade da fonte emissora do som. 

 

128 km/h 

X 36 km/h 

X 186 km/h 

X 72 km/h 

X 54 km/h 

 
HISTÓRIA 

 
31. Leia a reportagem abaixo e, à luz de seus conhecimentos sobre as bandeiras no Brasil Colônia, assinale a alternativa 

que relaciona CORRETAMENTE o papel histórico de Borba Gato à forma pela qual este personagem é interpretado 
atualmente por alguns movimentos sociais. 

  

Estátua de Borba Gato é incendiada em São Paulo 

 

Cerca de 20 pessoas atearam fogo em pneus na base da estátua do Borba Gato, localizada na Zona Sul de São Paulo 
[...]. De acordo com a Polícia Militar, o monumento foi danificado e ninguém ficou ferido. 

 

O Estado de São Paulo, 24/07/2021. Disponível em https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,manifestantes-ateam-fogo-na-estatua-de-borba-
gato-em-sao-paulo,70003788729. Acesso em: 04/09/2021. 

 

Por seu papel no desbravamento do interior e, mais especificamente, no aprisionamento e escravização de indíge-
nas, Borba Gato é identificado hoje por alguns setores da sociedade não como um herói nacional a ser exaltado, e 
sim como uma personificação da perseguição e opressão às minorias historicamente praticadas no Brasil. 

X Pelas riquezas que conquistou em sua vida como bandeirante, Borba Gato é associado por determinados grupos 

e movimentos como um símbolo da acumulação desmesurada de riqueza praticada pela elite nacional. 

X A estreita colaboração existente entre os bandeirantes em geral (e Borba Gato em particular) com a Igreja Católi-

ca tornam-nos, aos olhos de movimentos radicais de esquerda, como um símbolo da opressão religiosa e de cos-
tumes. 
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X Os esforços sistemáticos de Borba Gato na promoção da escravidão negra e seu papel como grande senhor de 

escravos associam hoje sua figura como um símbolo das desigualdades sociais e do racismo estrutural da socieda-
de brasileira. 

X Os embates entre Borba Gato e os jesuítas em torno da escravização dos indígenas são usados hoje como sím-

bolo da luta dos partidários da Teologia da Libertação frente à injustiça do trabalho e da propriedade privada. 
 

32.  A imagem abaixo retrata mujahidin (guerreiros islâmicos) afegãos atacando um helicóptero soviético com um míssel 
Stinger durante a Guerra Afegã-Soviética (1979-1989). O suprimento desse tipo de arma aos mujahidin representou 
uma virada estratégica no conflito, pois colocou em xeque a superioridade militar soviética e, mais especificamente, sua 
supremacia aérea no campo de batalha. 

 

 
A respeito da Guerra Afegã-Soviética, é CORRETO afirmar que 
 

 

 
 

BROWN, S., First Sting. Óleo sobre tela, Washington: CIA Museum Art Collection, 2008. Disponível em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Sting.jpg. Acesso em: 08/09/2021. 

 

após a invasão do território afegão pela URSS em apoio ao governo revolucionário instalado em 1978, algumas na-
ções ocidentais, lideradas pelos EUA e seus serviços de inteligência, passaram a apoiar os insurgentes sunitas e 
xiitas contra os invasores, levando ao surgimento de grupos como o Talibã e a Al-Qaeda. 

X a invasão soviética do Afeganistão fortaleceu o regime soviético e sua aliança com os grupos radicais islâmicos 

que lutavam contra o governo revolucionário, e dessa aliança surgiram grupos como Al-Qaeda e Talibã, de forte co-
notação antiocidental e cujas ações culminaram nos atentados de 11 de Setembro nos EUA. 

X a presença militar da URSS no Afeganistão foi uma das maiores vitórias bélicas dos soviéticos durante a Guerra 

Fria, tendo alterado o equilíbrio de forças naquela região da Ásia até os dias de hoje. 

X a invasão do Afeganistão pela URSS e posteriormente pelos EUA mostram a vulnerabilidade histórica daquele 

território a invasores estrangeiros. 

X a aliança entre os EUA e os mujahidin abriu caminho para a derrota da URSS e a ocupação pacífica do território 

afegão por forças norte-americanas e pela operação de paz da ONU. 
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33. A imagem abaixo reproduz uma cena de Acossado, de Jean-Luc Godard, um dos mais famosos filmes do movimento 
estético conhecido como Novelle Vague. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE o contexto histórico no 
qual a Novelle Vague surgiu. 

 

 

 

Cena de Acossado. Disponível em https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/cinema/noticia/2018/02/a-modernidade-segundo-godard-classico-
acossado-volta-aos-cinemas-cjdd63go607n601phdx1p6nc6.html. Acesso em 02/09/2021 

 

O período de revolução sexual e de costumes que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, no qual temas tais como a 
solidão do homem moderno, as relações amorosas e a liberação dos costumes tornam-se preponderantes. 

X A situação de restrições materiais, baixo crescimento econômico e aumento do desemprego características da 

Europa do pós-guerra.  

X A valorização dos hábitos e costumes cosmopolitas que se seguiu ao término da Guerra Franco-Prussiana, no 

âmbito da qual a arte e a cultura libertaram-se do academicismo e passaram a ousar temática e esteticamente. 

X O clima de vigilância, censura e perseguição às minorias típicos da Quinta República, período no qual os colabo-

racionistas do nazismo assumiram importantes cargos políticos na França. 

X A atmosfera de incerteza política e social do entreguerras, época na qual os nacionalismos exacerbados fomenta-

ram a criação de movimentos estéticos tipicamente nacionais na Europa Ocidental. 

 

34. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que define contextualiza CORRETAMENTE os termos usados pelo autor (e 
destacados em negrito) para caracterizar as diferentes gerações. 

 

Será que a geração X vai salvar o mundo? [...] A colunista Hephzibah Anderson, na Prospect britânica, acredita que 
sim. 
Nas guerras geracionais, ouvimos falar dos baby boomers —que tiveram todos os privilégios— e dos millennials —
que exigem todos os privilégios. 
[...] 
Para Anderson, só os X serão capazes de mediar o conflito entre boomers e millennials. Até porque são os X que 
alimentam esse conflito: [...] eles dominam a mídia e, com seus artigos incendiários, criam tensões e ressentimentos 
entre avós e netos. Hora da reconciliação? 

 

COUTINHO, J. P. Geração X supera millennials, pois é menos histérica diante da vida. Folha de São Paulo. 13/09/2021. Disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/joaopereiracoutinho/2021/09/geracao-x-supera-millennials-pois-e-menos-histerica-diante-da-vida.shtml.  

Acesso em 13/09/2021. 
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Boomer refere-se à geração nascida no período que vai do final da Segunda Guerra até o final dos anos 1960; a 
Geração X são os nascidos de meados dos anos 1960 até o início da década de 1980; e os millenials são os nasci-
dos de meados dos anos 1980 até o final do século XX. 

X Millenial é o indivíduo nascido no início do terceiro milênio da era cristã (2000 – 2015), Geração X é aquela nasci-

da no imediato pós-Segunda Guerra e boomers são os indivíduos nascidos entre meados dos 1970 até o final do 
século XX. 

X Geração X refere-se à geração nascida no período que vai do final da Segunda Guerra até o final dos anos 1960; 

a Boomers são os nascidos de meados dos anos 1960 até o início da década de 1980; e os millenials são os nasci-
dos de meados dos anos 1980 até o final do século XX. 

X Millenial refere-se à geração nascida no período que vai do final da Segunda Guerra até o final dos anos 1960; 

Boomers são os nascidos de meados dos anos 1960 até o início da década de 1980; e Geração X são os nascidos 
de meados dos anos 1980 até o final do século XX. 

X Geração X é o indivíduo nascido no início do terceiro milênio da era cristã (2000 – 2015), Boomer é aquele nasci-

do no imediato pós-Segunda Guerra e millenials são os indivíduos nascidos entre meados dos 1970 até o final do 
século XX. 
 

 
GEOGRAFIA 

 
 

35. Observe os dados a seguir. 

 

Brasil – Potencial energia eólica Brasil – Potencial energia solar 

  

 
Fonte: Atlas Brasileiro de energia solar/eólica. Inpe. 2017. 

A análise dos dados permite concluir que uma capital brasileira apresenta o menor potencial para geração de energia 
limpa, tais como a solar e a eólica, destacando-se a cidade de 

 

Curitiba. 

X Porto Alegre. 

X Natal. 

X Fortaleza. 

X São Luís. 
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36. Entre julho de 2020 e o mesmo mês de 2021, o IBGE calculou o crescimento de 211,8 milhões de pessoas para 213,3 
milhões. O número representa um crescimento de 0,7% na comparação com a população estimada em 2020. O cres-
cimento da população brasileira chama a atenção dos especialistas. Observe a seguir a evolução da população brasi-
leira nas últimas décadas. 

 

       Ano População absoluta aproximada  
(milhões de habitantes) 

1980 120  

1990 145  

2000 170 

2010 190 

2020 211  

               Fonte: IBGE. 

 
A análise dos dados permite concluir que, nas últimas décadas, ocorreu uma redução do(a) 

 

ritmo do crescimento populacional. 

X população absoluta. 

X população relativa. 

X densidade demográfica. 

X urbanização. 

 

37. O Comitê-Executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu zerar o imposto de importação de seringas des-
cartáveis. A medida ajudará a reforçar o combate à pandemia de covid-19.  Até agora, esses produtos pagavam 16% 
de alíquota para entrar no país. A Camex também suspendeu uma sobretaxa aplicada para as seringas descartáveis 
importadas da China. Desde 2009, o Brasil aplica punição autorizada pelas normas internacionais quando um país jul-
ga haver concorrência desleal à indústria nacional - às seringas descartáveis chinesas. Desde 2015, a sobretaxa esta-
va fixada em US$ 4,55 a cada quilograma de mercadoria importada.  

 
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-01/governo-zera-imposto-de-importacao-de-seringas-e-agulhas-ate-junho 

 
A punição aos produtos chineses em destaque no texto é uma medida adotada pelo governo brasileiro com o objetivo 
de evitar a prática ilegal denominada de 

 

Dumping. 

X Cartel. 

X Monopólio. 

X Just-in-time. 

X Truste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-01/governo-zera-imposto-de-importacao-de-seringas-e-agulhas-ate-junho
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38. Sem saída para o oceano e caracterizado por regiões montanhosas, o Afeganistão é um país historicamente importan-
te nas rotas comerciais e disputas políticas da Ásia.  Vizinho de países com poderio nuclear como o Paquistão e a Chi-
na, a importância da geopolítica do Afeganistão é fácil de ser avaliada. O país também faz fronteira com o Irã, Turco-
menistão, Uzbequistão e Tajiquistão.  O terreno montanhoso do Afeganistão tem facilitado a operação de grupos guer-
rilheiros e dificultado a ação de tropas invasoras. Frequentemente descrito como um país de grande beleza natural, o 
Afeganistão vem sendo ao longo dos anos palco de conflitos étnicos, disputas religiosas e divisões tribais que para 
muitos têm mantido grande parte da população em uma realidade descrita como medieval.  

 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57516844 

 

 

 

                             

            

O Afeganistão está representado no mapa da Ásia pelo número 
 

    4 

X 3 

X 2 

X 1 

X 5 

 

 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57516844
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FILOSOFIA 
 

39. Leia o fragmento abaixo: 
 

“Uma ação praticada por dever tem o seu valor moral, não no propósito que com ela se quer atingir, mas na máxima 
que a determina; não depende portanto da realidade do objeto da ação, mas somente do princípio do querer segundo o 
qual a ação, abstraindo de todos os objetos da faculdade de desejar, foi praticada. ” (KANT, Immanuel. Fundamentação 
da metafísica dos costumes. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 30.) 

 

Na Fundamentação da metafísica dos costumes, Kant traça diferenças entre tipos de ações, mostrando assim quais 
delas seriam ações morais. De acordo com o texto acima e com seus conhecimentos, assinale a alternativa  
CORRETA. 

 
A ação moral se delimita exclusivamente por aquilo que determina a vontade na ação, o princípio do querer. 

X O valor moral da ação se encontra na faculdade de desejar, isto é, nos objetos do princípio do querer. 

X A ação moral reconhece imediatamente o dever, graças à ação de certas máximas sobre a sensibilidade. 

X O valor da ação moral se encontra no propósito que se quer atingir, sendo a ação determinada pelo objeto. 

X A ação praticada por dever é aquela que se determina exclusivamente pela realidade do objeto da ação. 

 
40. Leia o trecho abaixo: 

 
“Ag. Talvez seja na paixão que esteja a malícia do adultério. Pois ao procurares o mal num ato exterior visível, caíste 
em impasse. Para te fazer compreender que a paixão é bem aquilo que é mal no adultério, considera um homem que 
está impossibilitado de abusar da mulher de seu próximo. Todavia, se for demonstrado, de um modo ou de outro, qual 
o seu intento e que o teria realizado se o pudesse, segue-se que ele não é menos culpado por aí do que se tivesse   
sido apanhado em flagrante delito.” (SANTO AGOSTINHO. O livre-arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995, p. 32.) 
 
Ao tratar do pecado do adultério, Santo Agostinho o liga à paixão. Porém, nem toda paixão é um pecado, como, por 
exemplo, o desejo de viver sem temor. Como então Santo Agostinho pode caracterizar o adultério como um pecado   
ligado à paixão? De acordo com o fragmento citado acima e com seus conhecimentos, analise as sentenças abaixo e 
assinale apenas a alternativa CORRETA. 

 
A paixão caracteriza o pecado do adultério porque não é necessário ter havido a prática do ato, bastando a intenção 
de praticá-lo, o que caracteriza a paixão interior. 

X A paixão denuncia o pecado do adultério, porque ela é visível, senão aos olhos dos homens, ao menos aos olhos 

de Deus, que é onipresente e onipotente. 

X O adultério é um mal porque ninguém quer ser sua vítima, na pessoa de seu cônjuge. Ele é pecado porque, em 

sua paixão, se faz a outro aquilo que não se gostaria de sofrer. 

X O adultério e a paixão mostravam-se pecaminosos tão somente porque as leis medievais os proibiam, o que es-

tava de acordo com pensamento de S. Agostinho. 

X Não se pode dizer que todo pecado tenha como causa a paixão, mas tão somente o adultério, pois nele está en-

volvida a concupiscência e o desejo de gozar das coisas mundanas. 

 
LÍNGUA INGLESA 

 
41. Leia o texto abaixo e em seguida escolha a alternativa CORRETA. 

 

Type 1 diabetes mellitus 

 
Type 1 diabetes mellitus (type 1 diabetes) is an autoimmune condition in which immune cells attack and permanently 
disable the insulin-making cells in the pancreas. It has also been called juvenile-onset or insulin-dependent diabetes be-
cause it was once believed that only children developed this form and that insulin was only used for type 1 diabetes. 
These terms are now inaccurate because it is possible for older adults to develop type 1 diabetes (called type 1 diabetes 
onset in adults), and people with later stages of type 2 diabetes sometimes require insulin. 
Insulin is a hormone that shuttles glucose out of the bloodstream and into cells to be used for energy. If the pancreas is 
no longer able to make insulin, blood glucose levels may continue to rise to a dangerous level. This is why people with 
type 1 diabetes must inject insulin. 
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About 5% of all people who have diabetes have type 1 diabetes. It is diagnosed by the presence of two or more diabe-
tes-specific antibodies in the blood. It is possible that a person may have these antibodies but not show any symptoms 
in the early stages. Although having a close family member with type 1 diabetes is a strong risk factor, about 85% of 
people with type 1 diabetes have no known family history of the disease. Type 1 diabetes may also develop after an in-
jury to or surgical removal of the pancreas, or after a viral infection such as measles or polio. For reasons not clearly 
understood, children who develop type 1 diabetes require insulin treatment much sooner and quicker than adults who 
develop the disease. 

 
Disponível em: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/disease-prevention/diabetes-prevention/#types 

Access September 9th, 2021 
 

            
 

Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que pode se desenvolver em crianças e adultos. 

X Diabetes tipo 1 se desenvolve apenas em crianças. 

X 85% dos pacientes diagnosticados com diabetes tipo 1 apresentam histórico familiar da doença. 

X Adultos que desenvolvem diabetes tipo 1 não devem fazer tratamento com insulina. 

X Pacientes com diabetes tipo 1 são mais suscetíveis a infecções virais. 

 

 
42. Leia o texto abaixo e em seguida escolha a alternativa CORRETA sobre os sintomas e consequências da esclerose 

múltipla. 
 

What Is Multiple Sclerosis?           
Medically Reviewed by Christopher Melinosky, MD on June 29, 2020 

 

Multiple sclerosis, or MS, is a long-lasting disease that can affect your brain, spinal cord, and the optic nerves in 
your eyes. It can cause problems with vision, balance, muscle control, and other basic body functions. 

 

The effects are often different for everyone who has the disease. Some people have mild symptoms and don’t need tre-
atment. Others will have trouble getting around and doing daily tasks. 

 

MS happens when your immune system attacks a fatty material called myelin, which wraps around your nerve fibers to 
protect them. Without this outer shell, your nerves become damaged. Scar tissue may form. 

 

The damage means your brain can’t send signals through your body correctly. Your nerves also don’t work as they 
should to help you move and feel. As a result, you may have symptoms like: trouble walking, feeling tired, muscle 
weakness or spasms, blurred or double vision, numbness and tingling, sexual problems, poor bladder or bowel control, 
pain, depression and problems focusing or remembering. 

 

The first symptoms often start between ages 20 and 40. Most people with MS have attacks, also called relapses, when 
the condition gets noticeably worse. They’re usually followed by times of recovery when symptoms improve. For other 
people, the disease continues to get worse over time. 

 

In recent years, scientists have found many new treatments that can often help prevent relapses and slow the disease’s 
effects. 

 
Disponível em: https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/what-is-multiple-sclerosis 

Access September 9th, 2021 

 

 
A maioria dos pacientes sofrem ataques com o agravamento do quadro. 

X A doença afeta o funcionamento dos músculos, por essa razão, atividade física é uma forma de tratamento e pre-

venção. 

X Com o tratamento, os efeitos da doença podem ser revertidos.  

X Os ataques evidenciam o processo de recuperação do paciente. 

X Os sintomas da doença tendem a ser mais severos em pacientes com mais de 40 anos. 

 

 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/disease-prevention/diabetes-prevention/#types
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/christopher-melinosky
https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/default.htm
https://www.webmd.com/brain/picture-of-the-brain
https://www.webmd.com/eye-health/picture-of-the-eyes
https://www.webmd.com/eye-health/default.htm
https://www.webmd.com/cold-and-flu/immune-system-function
https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/myelin-sheath-facts
https://www.webmd.com/women/rm-quiz-fatigue-something-else
https://www.webmd.com/eye-health/double-vision-diplopia-causes-symptoms-diagnosis-treatment
https://www.webmd.com/brain/tingling-in-hands-and-feet
https://www.webmd.com/urinary-incontinence-oab/picture-of-the-bladder
https://www.webmd.com/pain-management/default.htm
https://www.webmd.com/depression/understanding-depression-basics
https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/what-is-multiple-sclerosis
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43. Leia o texto abaixo e em seguida escolha a alternativa CORRETA. 
 

Understanding Arthritis: Causes, Symptoms, Diagnosis, and Treatment     
Medically Reviewed by Michael W. Smith, MD on June 07, 2021 

 

Arthritis is a broad term that covers a group of over 100 diseases. The word "arthritis" means 
"joint inflammation." Inflammation is one of your body's natural reactions to disease or injury. It includes swelling, pain, 
and stiffness. Inflammation that lasts a very long time or comes back, as in arthritis, can lead to tissue damage. 
                                                                                                                                                                            
A joint is where two or more bones come together, such as the hip or knee. The bones of your joints are covered with a 
smooth, spongy material called cartilage. It cushions the bones and allows the joint to move without pain. The joint is li-
ned by the synovium. The synovium's lining produces a slippery fluid -- called synovial fluid -- that nourishes the joint 
and helps limit friction within. Outside it is a strong fibrous casing called the joint capsule. Strong bands of tissue, called 
ligaments, connect the bones and help keep the joint stable. Muscles and tendons also support your joints and allow 
you to move. 

 

With arthritis, an area in or around a joint becomes inflamed, causing pain, stiffness, and sometimes, difficulty moving. 
Some types of arthritis also affect other parts of the body, such as the skin and internal organs. 

 

About 1 in 5 adults has some form of arthritis. It can happen to anyone, but it becomes more common as you age. 
 

Disponível em: https://www.webmd.com/arthritis/understanding-arthritis-treatment 
          Access September 9th, 2021 

 

 
Artrite é uma inflamação na articulação que pode provocar inchaço, dor e rigidez. 

X As articulações do quadril são mais suscetíveis a desenvolver artrite. 

X Os ligamentos nutrem as articulações e ajudam a limitar o atrito interno. 

X Cartilagens conectam ossos e músculos. 

X Inchaço e rigidez das articulações se devem a ausência do líquido sinovial. 

 

44. Leia o texto abaixo e em seguida escolha a alternativa CORRETA sobre o que pode causar gastrite. 
 

What Is Gastritis?                                                                                                                           
Medically Reviewed by Jennifer Robinson, MD on November 19, 2020 

 

Gastritis is an inflammation, irritation, or erosion of the lining of the stomach. It can occur suddenly (acute) or gradually 
(chronic). 

 

What Causes Gastritis?                                                                                                                               
Gastritis can be caused by irritation due to excessive alcohol use, chronic vomiting, stress, or the use of                      
certain medications such as aspirin or other anti-inflammatory drugs. It may also be caused by any of the following: 

• Helicobacter pylori (H. pylori): A bacteria that lives in the mucous lining of the stomach; without treatment, the         

infection can lead to ulcers, and in some people, stomach cancer. 

• Bile reflux: A backflow of bile into the stomach from the bile tract (that connects to the liver and gallbladder). 

• Infections caused by bacteria and viruses. 

If gastritis is left untreated, it can lead to a severe loss of blood and may increase the risk of developing stomach cancer. 
 

Disponível em:  https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-gastritis 
Access September 9th, 2021 

 

Refluxo da bile para o estômago a partir do trato biliar pode causar gastrite. 

X A causa da gastrite geralmente permanece indefinida. 

X O consumo de bebidas alcoólicas, mesmo quando moderado, causa gastrite.  

X Vômitos constantes causados por stress geralmente resultam em gastrite. 

X O uso de drogas como antiinflamatórios acabam, na maioria dos casos, desencadeando uma gastrite. 

https://www.webmd.com/michael-w-smith
https://www.webmd.com/arthritis/default.htm
https://www.webmd.com/arthritis/about-inflammation
https://www.webmd.com/women/ss/slideshow-what-is-inflammation
https://www.webmd.com/pain-management/knee-pain/picture-of-the-knee
https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/guide/most-common-arthritis-types
https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/picture-of-the-skin
https://www.webmd.com/arthritis/understanding-arthritis-treatment
https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-gastritis
https://www.webmd.com/arthritis/about-inflammation
https://www.webmd.com/digestive-disorders/picture-of-the-stomach
https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-nausea-vomiting
https://www.webmd.com/drugs/index-drugs.aspx
https://www.webmd.com/drugs/mono-3-ASPIRIN+-+ORAL.aspx?drugid=1082&drugname=Aspirin+Oral
https://www.webmd.com/digestive-disorders/h-pylori-helicobacter-pylori
https://www.webmd.com/digestive-disorders/rm-quiz-surprising-stomach-facts
https://www.webmd.com/digestive-disorders/peptic-ulcer-overview
https://www.webmd.com/cancer/stomach-gastric-cancer
https://www.webmd.com/digestive-disorders/picture-of-the-liver
https://www.webmd.com/digestive-disorders/picture-of-the-gallbladder
https://www.webmd.com/heart/anatomy-picture-of-blood
https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-gastritis
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45. Leia o texto abaixo e em seguida escolha a alternativa CORRETA sobre ataques de pânico. 
 

Panic Disorder 
By Christine Richmond                                                                                                                                                                                                                                   
Medically Reviewed by Neha Pathak, MD on September 21, 2020 

 

What Is Panic Disorder? 
 

Panic disorder is when you’ve had at least two panic attacks (you feel terrified and overwhelmed, even though you’re 
not in any danger) and constantly worry and change your routine to keep from having another one. It’s a type of anxiety 
disorder. 

 

One in 10 adults in the U.S. have a panic attack each year. About a third of people have one in their lifetime. But most of 
them don’t have panic disorder. Only about 3% of adults have it, and it’s more common in women than in men. 

 

Panic Disorder Symptoms 
 

A panic attack is a sudden strong feeling of fear that can happen anywhere, at any time. You’ll have four or more of 
these signs: pounding or fast heartbeat, sweating, trembling or shaking, shortness of breath or a feeling of being smoth-
ered, a choking feeling, chest pain, nausea or stomach pains, feeling dizzy or faint, chills or hot flashes, numbness or 
tingling, feeling unreal or detached, a fear of losing control or going crazy and a fear of dying. 

 

An attack usually passes in 5 to 10 minutes, but it can linger for hours. It can feel like you’re having a heart attack or 
a stroke. So people with panic attacks often wind up in the emergency room for evaluation. 

 

Without treatment, panic disorder can sometimes lead to agoraphobia, an intense fear of being outside or in enclosed 
spaces. 

 
Disponível em:  https://www.webmd.com/anxiety-panic/guide/mental-health-panic-disorder 

Access September 9th, 2021 

 
 

Um ataque de pânico pode ser definido como um medo infundado, repentino e intenso que pode acontecer a qual-
quer momento. 

X Um em cada 10 adultos tem ataques de pânico com uma certa frequência nos Estados Unidos. 

X Um terço das pessoas que sofrem ataques de pânico acabam desenvolvendo a síndrome do pânico.  

X A sensação de estar sufocando é o sintoma mais comum de um ataque de pânico.  

X A sensação de estar enlouquecendo e o medo de morrer são sintomas comuns que podem levar ao suicídio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.webmd.com/neha-pathak-md
https://www.webmd.com/anxiety-panic/default.htm
https://www.webmd.com/anxiety-panic/guide/panic-attack-symptoms
https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/sweating-assessment/default.htm
https://www.webmd.com/pain-management/guide/whats-causing-my-chest-pain
https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-nausea-vomiting
https://www.webmd.com/digestive-disorders/picture-of-the-stomach
https://www.webmd.com/brain/understanding-fainting-basics
https://www.webmd.com/menopause/guide/menopause-hot-flashes
https://www.webmd.com/heart-disease/guide/heart-disease-heart-attacks
https://www.webmd.com/stroke/default.htm
https://www.webmd.com/anxiety-panic/agoraphobia
https://www.webmd.com/anxiety-panic/guide/mental-health-panic-disorder
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REDAÇÃO 
 
 

Considere os textos 1, 2 e 3, apresentados a seguir como motivadores para a sua produção de texto dissertativo-
argumentativo. 
 

Texto 1 

 
Em 1986, ocorreu a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, que originou a Carta de Ottawa. De acordo 
com esse documento, “promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na 
melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo, para atingir 
um estado de completo bem-estar físico, mental e social (...) Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfati-
za os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabili-
dade exclusiva do setor de saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global” 
(CARTA DE OTTAWA, 1986). 

 
Manual técnico de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar / Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). – 

3. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: ANS, 2009. 
Disponível em 

https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/ProdEditorialANS_Manual_Tecnico_de_Promocao_da_saude
_no_setor_de_SS.pdf 

Acesso em 02/09/2021. Texto adaptado. 

 

 

Texto 2 

 
Afinal, o que é saúde? Você sabia que existe um dia dedicado ao tema? 

 

Criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948, o Dia Mundial da Saúde é celebrado em 7 de abril. A or-
ganização também criou um conceito para o termo: “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social 
e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. Isso mesmo: estar saudável não é só “não estar doente”. Saúde 
é sinônimo de bem-estar e autocuidado em todas as fases da vida. 

 
Guia de Saúde Paraná RPC. Notícia Medicina preventiva: brasileiros querem viver mais e melhor. G1.globo.com  

Disponível em https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/clinipam/guia-da-saude/noticia/2019/04/02/medicina-preventiva-brasileiros-querem-
viver-mais-e-melhor.ghtml 

Acesso em 04/09/2021. Texto adaptado. 

 

Texto 3 

 
O velho ditado conta que “prevenir é o melhor remédio”. Tudo indica que, aos poucos, os brasileiros estão finalmente 
compreendendo o significado do antigo clichê. Prova disso são os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) em 2018: a expectativa de vida por aqui chegou aos 76 anos. É a maior média da história. São 
22 anos a mais do que em 1960, quando os brasileiros viviam, em média, 54 anos. 
 
Não é por acaso. Nunca se falou tanto em qualidade de vida e, diariamente, surgem negócios focados em alimentação, 
bem-estar e atividade física. São aplicativos, programas de exercícios, empresas especializadas em nutrição e um 
grande número de profissionais atuando nas áreas de promoção da saúde. 

 
Guia de Saúde Paraná RPC. Notícia Medicina preventiva: brasileiros querem viver mais e melhor. G1.globo.com  

Disponível em https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/clinipam/guia-da-saude/noticia/2019/04/02/medicina-preventiva-brasileiros-querem-
viver-mais-e-melhor.ghtml 

Acesso em 04/09/2021. Texto adaptado. 

 

 
Tome como referência os textos motivadores lidos, bem como os conhecimentos construídos ao longo da sua formação 
como estudante e cidadã(ão), e escreva um texto dissertativo-argumentativo, de 300 a 400 palavras, de modo a refletir 
sobre o seguinte tema: 
 

 

 

https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/ProdEditorialANS_Manual_Tecnico_de_Promocao_da_saude_no_setor_de_SS.pdf
https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/ProdEditorialANS_Manual_Tecnico_de_Promocao_da_saude_no_setor_de_SS.pdf
https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/clinipam/guia-da-saude/noticia/2019/04/02/medicina-preventiva-brasileiros-querem-viver-mais-e-melhor.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/clinipam/guia-da-saude/noticia/2019/04/02/medicina-preventiva-brasileiros-querem-viver-mais-e-melhor.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/clinipam/guia-da-saude/noticia/2019/04/02/medicina-preventiva-brasileiros-querem-viver-mais-e-melhor.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/clinipam/guia-da-saude/noticia/2019/04/02/medicina-preventiva-brasileiros-querem-viver-mais-e-melhor.ghtml
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Medicina preventiva: viver mais e melhor 

 
Ao elaborar o seu texto, você deve:  
 
- respeitar a proposta de produção de texto dissertativo-argumentativo;  
- posicionar-se quanto à temática, apresentando, no mínimo, dois argumentos para sustentar seu ponto de vista; 
- não fazer cópia dos textos motivadores (se desejar utilizá-los, fazer paráfrase e indicar a autoria ou fonte); 
- elaborar uma conclusão (lembre-se de que conclusão não é sinônimo de intervenção). 
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FÓRMULAS E CONSTANTES FÍSICAS 
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