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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA – QUESTÕES DE 01 A 15 

 
Texto correspondente à QUESTÃO 1. 

 
Objeto de forte repercussão social, o aborto no Brasil implica dificuldades para a obtenção 
da informação e de relatos por parte das mulheres. Situações de ilegalidade exigem 
cuidados metodológicos específicos, com implicações éticas, que resultam numa maior 
dificuldade de obtenção da informação. O aborto é considerado uma questão sensível, 
delicada ou mesmo embaraçosa, de difícil declaração. 
O abortamento é representado como um grave problema de saúde pública. Considerando 
apenas o território nacional, a estimativa é que ocorram anualmente mais de um milhão de 
abortamentos induzidos – uma das principais causas de morte materna no país. Esse tipo 
de aborto é uma temática que incita passionalidade e dissensão, além de atravessar um 
emaranhado de aspectos legais, sociais, culturais, morais, econômicos, jurídicos e 
ideológicos.  
Mesmo com a proibição legal ao aborto no Brasil, está provado que a interrupção da 
gravidez existe, é fato social de ampla dimensão e vem sendo realizada, na maioria dos 
casos, em péssimas condições, fato que coloca em risco a vida das mulheres. Portanto, 
não atentar para o problema implícito ao abortamento é continuar a reprisar tragédias 
vividas isoladamente por mulheres e que resultam, às vezes, na morte de milhares de 
mulheres pobres, negras e jovens, muitas das quais ainda se veem ameaçadas pela 
denúncia e punição judicial. Com a possibilidade de reduzir esses impactos, a legalização 
do aborto tem sido temática em constante discussão entre movimentos sociais, juristas, 
políticos, profissionais e outros setores da sociedade brasileira.  
O problema do abortamento no Brasil revela fortes desigualdades sociais e regionais. Em 
alguns estados das Regiões Norte e Nordeste, as taxas de abortamento são maiores e os 
índices de redução, menos elevados. No país, são realizadas cerca de 240 mil internações 
por ano no SUS, para tratamento de mulheres com complicações decorrentes de 
abortamento, o que gera gastos anuais, em média, de 45 milhões de reais. 
SANTOS, Vanessa Cruz et al. Criminalização do aborto no Brasil e implicações à saúde pública. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/bioet/v21n3/a14v21n3.pdf>. Acesso em: out. 2018.  

 
QUESTÃO 1 
No fragmento “O problema do abortamento no Brasil revela fortes desigualdades sociais e 
regionais. Em alguns estados das Regiões Norte e Nordeste, as taxas de abortamento são 
maiores e os índices de redução, menos elevados.”, o argumento utilizado pelos 
articulistas é considerado: 
A) de princípio, devido a uma convicção pessoal embasada em uma constatação lógica, 
admitida como verdadeira e de validade universal 
B) por causa e consequência, em virtude de apontar os aspectos que resultam no 
problema discutido, de modo que a tese seja aceita pelos dados apresentados 
C) de autoridade, pela referência a uma fonte confiável, ou seja, a uma pessoa cuja 
palavra é reconhecida por ser um profissional conhecedor da temática em análise 
D) por analogia, pois é baseado em semelhanças e aproximações, respaldando-se no 
preceito de que a Justiça deve tratar de maneira similar questões idênticas 
E) por exemplificação, porque apresenta situações reais que ilustram os fatos abordados, 
com o objetivo de contestar um ponto de vista equivocado 
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Infográfico correspondente à QUESTÃO 2. 
 

 
ENVELHECIMENTO da População. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=infográfico+sobre+idoso>. Acesso em: out. 2018. 

 
QUESTÃO 2 
De acordo com os dados do infográfico, sobre o idoso, é correto afirmar: 
A) os dois sexos desfrutam do progresso social ao longo do tempo, mas quando se 
compara a longevidade masculina com a feminina, percebe-se que esta atinge um patamar 
menos elevado que aquela 
B) o envelhecimento do ser humano vai causando-lhe, conforme a faixa etária, um 
decréscimo da sua capacidade de realizar atividades rotineiras 
C) as mulheres com idade avançada, quanto ao cumprimento de funções diárias, 
apresentam um percentual inferior ao dos homens na mesma condição 
D) o maior complicador da saúde dos brasileiros que se encontram acima de 75 anos é o 
diabetes, que os afeta mais do que qualquer outra enfermidade 
E) a expectativa de vida aumentou, o mesmo podendo ser dito quanto ao conjunto de 
condições que contribuem para o bem físico e espiritual dos indivíduos em sociedade 
 
Miniconto correspondente à QUESTÃO 3. 

 
CONFISSÃO 
– Fui me confessar ao mar. 
– E o que ele disse? 
– Nada. 
TELLES, Lygia Fagundes. Confissão. Disponível em: <http://lilamendes.blogspot.com/2012/02/quem-conta-
um-miniconto.html>. Acesso em: out. 2018. 

  

http://lilamendes.blogspot.com/2012/02/quem-conta-um-miniconto.html
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CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO – UNIEURO 
COMISSÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR – CAES 

VESTIBULAR DE MEDICINA UNIEURO 2019 

 

QUESTÃO 3 
Com as novas tecnologias e a evolução social, a literatura sofre radicais transformações. 
No miniconto de Lygia Fagundes Telles, verifica-se que: 
A) a capacidade de síntese da contista consegue congregar questões sociais e 
sentimentais em uma confissão. 
B) o uso da polissemia impede o leitor de compreender o desfecho, impossibilitando uma 
reflexão sobre o fato.  
C) a linguagem condensada e direta oportuniza apenas uma interpretação do relato, 
inviabilizando digressões. 
D) a narrativa não linear sinaliza, com precisão, a existência de um conflito central com 
foco no clímax. 
E) esse gênero literário, por não ser desenvolvido, não apresenta os elementos básicos 
que compõem uma narração.  
 
Charge correspondente à QUESTÃO 4. 
 

 
VERDADE/Pós-verdade. Disponível em: <https://horizontesafins.wordpress.com>. Acesso em: out.  2018. 

 
QUESTÃO 4 
A charge estabelece um diálogo com um pronunciamento do filósofo francês René 
Descartes no livro “Discurso do Método”, de 1637. A intertextualidade, nesse caso, é do 
tipo conhecido como: 
A) pastiche, pois há uma imitação de vários autores, condensando, assim, ideias 
diferentes, mas com as mesmas relações intencionais. 
B) citação, mediante a transcrição de um enunciado, devidamente destacado e 
identificado, a fim de conferir credibilidade ao que se alega. 
C) paródia, por estabelecer uma relação antagônica com o pensamento anteriormente 
expresso, visto que altera, de forma irônica, o sentido da afirmativa feita. 
D) paráfrase direta, pela reprodução de uma sentença com adaptações de palavras, 
mantendo um estilo próprio, mas preservando o conceito original na íntegra. 
E) alusão, uma vez que a referência à fonte é feita de modo implícito, por meio de 
insinuações de um acontecimento, no intuito de estimular a busca da verdade. 
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Texto correspondente à QUESTÃO 5. 
 
O neoliberalismo, fundamentado no mercado econômico como dominante força social, e a 
globalização da economia, reconstruindo mundialmente blocos de poder, excluíram 
progressivamente o papel do Estado no desenvolvimento social, especialmente nas áreas 
da saúde e da educação. A tendência foi transferir a responsabilidade de serviços 
fundamentais para o setor privado, sem a garantia de equidade na sua oferta. O seu efeito 
foi a diferenciação das condições de vida e de saúde dos diversos grupos sociais, com 
desemprego, subemprego e expressão de antigos problemas, como: fome, tuberculose, 
hanseníase, ressurgimento de epidemias consideradas excluídas (cólera), surgimento de 
novas doenças (como a síndrome de imunodeficiência adquirida) e os resultados 
indesejáveis do desenvolvimento, representados pelo desequilíbrio ecológico, radiação e 
estresse relacionado ao trabalho e à violência. 
Esse impacto tem sido mais forte devido ao predomínio do modelo de atenção à saúde 
baseado na doença e no indivíduo, com aplicação desajuizada de tecnologias de alto custo 
e descuido na aplicação de critérios racionais para favorecer a utilização equitativa dos 
serviços. Acrescentam-se a tudo isso a antibioticoterapia indiscriminada, inclusive seu uso 
em ração para os animais que se tornam alimentos para o ser humano; a automedicação; 
as associações e os erros potenciais da terapêutica medicamentosa, que levam à 
resistência de muitos micro-organismos, situação perigosa e mais grave que o 
aparecimento de novas doenças. O surgimento de micro-organismos resistentes aos 
antimicrobianos ocorre em velocidade infinitamente maior do que o aumento da 
capacidade do complexo industrial e de pesquisa biomédica em produzir novos agentes 
anti-infecciosos. 
PEDROSO, Enio Pietra; ROCHA, Manoel Otávio da. Infecções emergentes e reemergentes. Disponível em: 
<http://www.fmt.am.gov.br>.Acesso em: out. 2018. 

 
QUESTÃO 5 
Considerando-se os aspectos linguísticos do texto, é correto afirmar: 
A) o verbo “excluir”, em “excluíram progressivamente o papel do Estado no 
desenvolvimento social”, representa um dos casos de sujeito indeterminado. 
B) o advérbio “infinitamente”, em “em velocidade infinitamente maior”, indica uma 
circunstância de modo . 
C) os termos preposicionados “de critérios racionais”, em “e descuido na aplicação de 
critérios racionais”, e “de muitos micro-organismos”, em “que levam à resistência de muitos 
micro-organismos”, exercem diferentes funções sintáticas . 
D) a vírgula que aparece em “O neoliberalismo, fundamentado no mercado econômico 
como dominante força social”, está indevidamente empregada, pois não se separam 
termos essenciais da oração . 
E) a partícula “se”, em “Acrescentam-se a tudo isso a antibioticoterapia indiscriminada”, é 
um pronome apassivador e está usado em uma construção frásica em que o agente da 
passiva não está determinado. 
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Poema correspondente à QUESTÃO 6. 
 
ANTES DO NOME 
Não me importa a palavra, esta corriqueira.  
Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, 
os sítios escuros onde nasce o "de", o "aliás",  
o "o", o "porém" e o "que", esta incompreensível 
muleta que me apoia. 
Quem entender a linguagem entende Deus 
cujo Filho é Verbo. Morre quem entender.  
A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda, 
foi inventada para ser calada.  
Em momentos de graça, infrequentíssimos,  
se poderá apanhá-la: um peixe vivo com a mão. 
Puro susto e terror. 
PRADO, Adélia. Antes do nome. Disponível em: <https://www.mensagenscomamor.com>. Acesso em: out. 
2018.  
 

QUESTÃO 6 
A leitura do poema permite afirmar corretamente que o eu lírico: 
A) considera o entendimento da linguagem como algo possível e fácil. 
B) reflete sobre a sintaxe, analisando sua complexidade que destrói todo aquele que 
procura desvendá-la a qualquer custo. 
C) procura o sentido essencial que emerge das palavras enquanto elementos de uma 
frase, o aspecto divino que ocultam. 
D) despreza a conexão dos vocábulos por não expressar emoções. 
E) deseja apenas dar vazão a todos os sentimentos, não importando de que forma. 
  
Texto correspondente à QUESTÃO 7. 
 
O uso de remédios à base de ervas remonta às tribos primitivas em que as mulheres se 
encarregavam de extrair das plantas os princípios ativos para utilizá-los na cura das 
doenças. À medida que os povos dessa época se tornaram mais habilitados em suprir as 
suas necessidades de sobrevivência, estabeleceram-se papéis sociais específicos para os 
membros da comunidade em que viviam. O primeiro desses papéis foi o de curandeiro. 
Esse personagem desenvolveu um repertório de substâncias secretas que guardava com 
zelo, transmitindo-o, seletivamente, a iniciados bem preparados.  
Os primeiros registros fitoterápicos datam do período 2838-2698 a.C., quando o imperador 
chinês Shen Nung catalogou 365 ervas medicinais e venenos que eram usados sob 
inspiração taoísta de Pan Ku, considerado deus da criação. Esse primeiro herbário 
dependia da ordenação de dois polos opostos: Yang – luz, céu, calor, esquerdo; e Yin – 
trevas, terra, frio, direito. Por volta de 1500 a.C., a base da medicina hindu já estava 
revelada em dois textos sagrados: Veda (Aprendizado) e Ayurveda (Aprendizado de Longa 
Vida).  
No século XIX, o empirismo da alquimia foi suplantado pela química experimental que 
permitiu a síntese laboratorial de novas substâncias orgânicas. Esse fato foi um dos fatores 
determinantes da revolução industrial e tecnológica que desencadeou a produção 
acelerada de novos medicamentos e à medida que derivados mais puros e, concentrados 
de plantas se tornaram disponíveis, os médicos priorizaram as drogas sintéticas e 
passaram a desconsiderar o papel importante da fitoterapia.  
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O advento da medicina científica contribuiu para o aumento da sobrevida humana. E, no 
cotidiano das práticas de saúde, a aplicação de princípios científicos desencadeou a 
descoberta de terapêuticas que melhoraram a qualidade de vida das pessoas. Esse 
avanço da ciência fez com que o paradigma cartesiano passasse a ser adotado para 
explicar o processo saúde-doença. Contudo, desde o século XX, esse paradigma vem 
cedendo espaço ao paradigma holístico graças às teorias de Einstein. Para esse cientista 
a matéria é uma manifestação de energia. Os seres humanos são formados de matéria e 
os seus vários sistemas energéticos interagem entre si e com o meio, formando um todo 
que deve sempre estar harmonizado. O todo só estará harmônico se o complexo mente-
corpo-meio ambiente estiver em equilíbrio. 
FRANÇA, Inácia Sátiro Xavier de. et al. Medicina Popular: benefícios e malefícios das plantas medicinais. 
Disponível em:<http://www.scielo.br>. Acesso em: out. 2018. 

 
QUESTÃO 7 
A leitura texto permite afirmar: 
A) o mundo moderno permite que os indivíduos se reconectem cada vez mais com o 
ambiente, acessando o poder da natureza, para ajudar o organismo a normalizar o seu 
funcionamento, por desconsiderar a tecnologia farmacêutica. 
B) as teorias de Einstein contribuíram para a adoção do paradigma holístico, que 
desenvolve uma linha de pensamentos integradores sobre o ser humano e sua relação 
com o mundo em funcionamento sincrônico do sistema em sua totalidade. 
C) as plantas medicinais sempre tiveram grande influência na manutenção das condições 
de saúde das pessoas pelo seu uso com respaldo em bases científicas. 
D) a medicina natural alcançou importante papel econômico na sociedade, devido à 
comercialização de ervas e à difusão criteriosa do conhecimento sobre seus efeitos de 
cura. 
E) a fitoterapia passou a ser mais recomendada pelos profissionais de saúde com o 
advento da revolução industrial e tecnológica, devido ao reconhecimento da sua função 
relevante no combate a diversas enfermidades ao longo do tempo . 
 
Charge correspondente à QUESTÃO 8. 

 
SENNA. Imigrantes da Venezuela. Disponível em:<https://www.jcnet.com.br/charge.php?>. Acesso em: out. 
2018.   
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QUESTÃO 8 

A charge é um gênero textual que tem por finalidade emitir um posicionamento crítico ou 
satírico sobre algum fato da contemporaneidade. Assumindo uma postura crítica, o 
chargista destaca: 
A) os aspectos positivos da migração pela aquisição de mão de obra barata para o país e 
pelo consequente crescimento da economia 
B) a dificuldade do poder público do Estado em se articular para responder, de forma 
eficaz, ao problema da crise migratória. 
C) a sobrecarga para a área da saúde, já sucateada, em decorrência da entrada dos 
refugiados no país. 
D) a hostilidade do povo que acolhe os estrangeiros por se sentir ameaçado pela 
competição por vagas no mercado de trabalho, já bastante restritas. 
E) a dramática situação dos imigrantes venezuelanos associada à falta de infraestrutura do 
Brasil para receber um grande contingente de pessoas. 
 
Charge correspondente à QUESTÃO 9. 
 

 
LAVADO, Joaquín Salvador (QUINO). Clube de Mafalda. Disponível em: 
<http://clubedamafalda.blogspot.com.br/2007_ 02_01_ archive.html#>. Acesso em: out. 2017. 

 
QUESTÃO 9 
Com base na situação posta em tela e considerando-se a anuência do garoto ao discurso 
de Mafalda, é correto concluir que: 
A) assimilar uma ideologia é procurar materializá-la. 
B) ignorar um insulto é uma prova de crescimento. 
C) concordar nem sempre significa efetivar a teoria na prática. 
D) enfrentar a realidade não quer dizer declinar de princípios. 
E) falhar é descumprir uma promessa feita a alguém. 
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Texto correspondente à QUESTÃO 10. 
 
AUTOPSICOGRAFIA 
 
O poeta é um fingidor. 
Finge tão completamente 
Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente. 
E os que leem o que escreve, 
Na dor lida sentem bem, 
Não as duas que ele teve, 
Mas só a que eles não têm. 
E assim nas calhas de roda 
Gira, a entreter a razão, 
Esse comboio de corda 
Que se chama coração. 
PESSOA, Fernando. Autopsicografia. Disponível em: <http://www.revistabula.com/522-os-10-melhores-
poemas-de-fernando-pessoa-2/ >. Acesso em: out. 2017. 

 
QUESTÃO 10 
Em Autopsicografia, o sujeito poético revela-se: 
A) um elemento sem a habilidade pretendida para revelar outra faceta de seu caráter, 
valendo-se de alguns subterfúgios que são devidamente percebidos pelos leitores. 
B) um ser paradoxal e até irônico ao falar sobre a identidade poética e seu ofício, levando 
os seus interlocutores a comungar do mesmo sentimento por ele experimentado, 
metaforizando o coração, que assume uma função lúdica. 
C) uma pessoa ardilosa, capaz de apresentar um lado da moeda, escondendo o outro, 
com a intenção de mostrar aos demais que sabe jogar com palavras. 
D) um indivíduo marcado por um sofrimento indisfarçável, mas que tenta dissimular, para 
não ser banido do convívio social de que faz parte, que é muito mais afeito à alegria, à 
diversão, do que à amargura. 
E) uma criatura masoquista, que gosta de sofrer, chegando a brincar com a própria dor, 
como se estivesse representando um papel em um palco. 
 
Composição musical correspondente à QUESTÃO 11. 

 
Não existiria som se não 
Houvesse o silêncio 
Não haveria luz se não 
Fosse a escuridão 
A vida é mesmo assim 
Dia e noite, não e sim ... 
SANTOS, Lulu; MOTTA, Nelson. (Comp) Intérprete: Lulu Santos.  Certas coisas. Disponível 
em:<https://www.letras.mus.br/lulu-santos/35063/>. Acesso em: out. 2017. Fragmento.  
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QUESTÃO 11 
No fragmento dessa composição musical, intitulada “Certas coisas”, duas figuras de 
linguagem se destacam e são chamadas de: 
A) sinestesia, por evidenciar uma mistura de sensações no mesmo enunciado, e 
metonímia, por usar um vocábulo por outro em virtude da proximidade existente entre os 
dois. 
B) antítese, pela apresentação de conceitos opostos, e aliteração, pelo efeito sonoro 
decorrente da repetição de uma consoante na sequência vocabular. 
C) paradoxo, mediante a oposição que permeia o âmbito da informação, evidenciando uma 
situação ilógica, e metáfora, em face da presença de uma comparação implícita entre 
algumas marcas linguísticas, pela semelhança entre elas. 
D) paronomásia devido ao emprego de elementos linguísticos parecidos quanto à 
pronúncia e à grafia, embora com significados distintos, e onomatopeia, pela imitação de 
sons das coisas. 
E) hipérbole, em razão do emprego de palavras que expressam exagero de forma 
intencional, e pleonasmo, através da repetição de uma ideia por meio de outros termos. 
   
Charge correspondente à QUESTÃO 12. 

 
MÃE?! O QUE vou ser quando crescer? Disponível em: <http://planetasustentavel-
2011.blogspot.com.br/2011/10/charges-para-refletir.html>. Acesso em: out. 2017. 
 

QUESTÃO 12 
Levando em consideração a intencionalidade do discurso, é correto afirmar que o autor 
dessa charge fez uso da função da linguagem identificada como: 
A) referencial, uma vez que coloca em evidência o referente, isto é, o assunto ao qual a 
mensagem se refere. 
B) fática, por ter como finalidade estabelecer a comunicação em si, testando o canal. 
C) expressiva, pois reflete, nas palavras usadas, o seu estado de ânimo, os seus 
sentimentos e as suas emoções. 
D) conativa, visto ter por objetivo influenciar o leitor, com a intenção de convencê-lo a 
preservar a natureza. 
E) poética, porque o enunciador se preocupa mais com a forma de dizer do que com o que 
diz. 
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Texto correspondente às QUESTÕES 13 e 14. 
 
Vizinho, 
Quem fala aqui é o homem do1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador do 
prédio, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu 
apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal – devia ser meia-noite – e a sua 
veemente reclamação verbal. 
Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão. O regulamento do 
prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. [...]  
Nossa vida, vizinho, está toda numerada, e reconheço que ela só pode ser tolerável 
quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites 
de seus algarismos. Peço-lhe desculpas – e prometo silêncio. 
Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem 
batesse à porta do outro e dissesse: “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em 
tua casa. Aqui estou.” E o outro respondesse: “Entra, vizinho, e come de meu pão e bebe 
de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e 
a lua é bela”. E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e 
amigas do vizinho entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o 
murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor 
e a paz. 
BRAGA, Rubem.  Recado ao Senhor 903.  Disponível em: 
<http://classico.velhosamigos.com.br/AutoresCelebres/ Rubem%20Braga/Rubem Braga1.html>. Acesso em: 
out. 2017. Adaptado. 

 
QUESTÃO 13 

O narrador-personagem, dirigindo-se ao vizinho, não só reconhece sua falha, pede 
desculpas e promete manter o silêncio, conforme o regulamento do prédio, mas também: 
A) de forma indireta, procura mostrar ao vizinho a transitoriedade da vida, motivo pelo qual 
é preciso aproveitar o presente, os momentos felizes que ela proporciona à espécie 
humana . 
B) de modo galhofeiro, reporta-se aos números que limitam o espaço de cada um nos 
edifícios, induzindo à ideia da perda de identidade, porque todos devem ter gostos 
semelhantes . 
C) em caráter de gozação, convida também a mulher do outro, tentando mostrar que o 
barulho produzido é tão somente um jeito singular de demonstrar alegria por poder 
compartilhar com os mais próximos o fato de estar vivo e de ter amigos . 
D) em tom crítico-irônico, condena o distanciamento e a indiferença existentes nos centros 
urbanos, explicitando, inclusive, seu desejo de fazer amizades, transformando a 
intolerância em acolhimento amigável . 
E) de maneira sarcástica, convida seu interlocutor a participar das ocasiões em que 
procura relaxar, depois de um dia estafante, desconsiderando o direito que tem o 
reclamante de descansar . 
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QUESTÃO 14 
Quanto aos recursos linguísticos usados na composição do texto, é correto afirmar: 
A) a expressão “de seus algarismos”, em “ficando dentro dos limites de seus algarismos.”, 
complementa o sentido de “limites”, como “das estrelas”, em “agradecer a Deus o brilho 
das estrelas”, o de “brilho”. 
B) o verbo “sonhar”, em “sonhar com outra vida e outro mundo”, está acompanhado de 
dois complementos distintos, com um apenas um regido de preposição, como “agradecer”, 
em “para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores”. 
C) o conector “se”, em “se não o fosse”, indica hipótese, enquanto “mas”, em “mas o 
respeita”, introduz uma restrição. 
D) a forma verbal “seja”, em “Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro 
mundo”, concorda com o sujeito desinencial eu, e “são”, em “Vizinho, são três horas da 
manhã”, com o numeral “três”. 
E) o termo “consternado”, em “Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador do 
prédio”, exerce a mesma função sintática que “desolado”, em “Devo dizer que estou 
desolado com tudo isso.”. 

Poema correspondente à QUESTÃO 15. 
 
O Bento caiu como um touro 
No terreiro 
E o médico veio de Chevrolé 
Trazendo o prognóstico 
E toda a minha infância nos olhos 
ANDRADE, Oswald de. A laçada. Disponível em:<http://www.infoescola.com/linguistica/metonimia>. Acesso 
em: out. 2017.  
 

QUESTÃO 15 
 
Esses versos de Oswald de Andrade traduzem o espírito da chamada Geração de 22, uma 
vez que apresenta: 
A) uma sequência de expressões sem um encadeamento lógico. 
B) o uso enfático do humor, da ironia e do sarcasmo. 
C) uma reflexão sobre o ato de escrever versos. 
D) o aproveitamento de elementos considerados antipoéticos. 
E) a valorização do linguajar espontâneo do brasileiro. 
 
FÍSICA - QUESTÕES DE 16 A 20 
 
QUESTÃO 16 
Para reduzir impactos nos membros inferiores, uma pessoa de 60,0kg pratica atividade física, 
pulando em uma cama elástica. Depois de pular de pé, a pessoa volta a pisar na cama com 
velocidade de 3,0m/s e, no intervalo de 0,40s, a cama freia o movimento até pará-la. Nessas 
condições, pode-se afirmar que a intensidade da força média aplicada nos pés da pessoa é 
igual, em N, a: 
A) 350,0. 
B) 300,0. 
C) 400,0. 
D) 450,0. 
E) 500,0. 
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QUESTÃO 17 
Considere-se um chuveiro elétrico, instalado nos quartos de um hospital, que opera com 
potência de 4400,0W. Admitindo-se que a massa de água que passa pelo chuveiro a cada 
segundo é igual a 100,0g, que o calor específico e a temperatura inicial da água são, 
respectivamente, iguais a 1,0cal/goC e 25oC, que 1,0cal  é igual a 4,0J e que toda energia 
elétrica dissipada seja consumida pela água, pode-se afirmar que a temperatura da água 
que sai do chuveiro é igual, em oC, a: 
A) 39. 
B) 30. 
C) 45. 
D) 40. 
E) 36. 
 
QUESTÃO 18 
A retina do olho humano é sensível às radiações eletromagnéticas com comprimento de 
onda no intervalo de 4,0.103 angstrons até 7,0.103 angstrons, conhecidas como luz visível. 
Considerando-se essa informação e sabendo-se que a velocidade de propagação da luz é 
da ordem de 105km/s, pode-se afirmar que a frequência da luz visível, em Hz, é da ordem 
de: 
A) 1014. 
B) 1012. 
C) 1011. 
D) 1015. 
E) 1013. 
 
Figura correspondente à QUESTÃO 19. 
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QUESTÃO 19 
A figura representa um jovem atleta, sobre uma balança, com massa corporal de 65,0kg, 
completamente imerso na água contida em uma piscina, em um local onde o módulo da 
aceleração da gravidade é 10m/s2. Considerando-se a densidade média do corpo humano 
igual a 1,07g/cm3 e a densidade da água igual a 1,0g/cm3, pode-se afirmar que, no instante 
em que o atleta expira o ar dos pulmões, o seu peso aparente, indicado na balança é, em 
N, de aproximadamente: 
A) 51,0. 
B) 60,7. 
C) 50,8. 
D) 48,2. 
E) 42,5. 
 
QUESTÃO 20 
Um profissional de saúde utiliza um espelho esférico côncavo, com raio de curvatura igual 
a 200,0cm, para observar uma lesão no rosto de um paciente. Para obter uma imagem 
aumentada de 100%, o rosto do paciente deve estar posicionado a uma distância do 
espelho igual, em cm, a: 
A) 50. 
B) 65. 
C) 70. 
D) 90. 
E) 85. 
 
QUÍMICA – QUESTÕES 21 A 25 

 
Texto correspondente à QUESTÃO 21. 
O tratamento de águas poluídas para a reutilização envolve a remoção do nitrogênio por 
processos químicos e biológicos, entre outros procedimentos. Um dos processos químicos 
usados é a reação entre íons amônio, NH4

+(aq), obtidos após a mineralização do 
nitrogênio constituinte de compostos orgânicos, com o ácido hipocloroso, HClO(aq), 
formado na hidrólise do íon hipoclorito, ClO-(aq), de acordo com a reação química que 
ocorre em duas etapas, representadas, de maneira simplificada, nas equações I e II.  

I. NH4
+(aq) + HClO(aq) → NH2Cl(aq) + H2O() + H+(aq) 

II. 2NH2Cl(aq) + HClO(aq) → N2(g) + 3H+(aq) + 3Cl-(aq) + H2O() 
MANAHAN, Stanley E., Química ambiental, 9ªed., Porto Alegre: Bookman, 2013, p. 259. Adaptado. 

 
QUESTÃO 21 
Da análise dessa informação associada aos conhecimentos de Química, é correto concluir: 
A) a hidrólise do íon hipoclorito para a formação do ácido hipocloroso libera íons H+(aq). 
B) o NH2Cl(aq), intermediário formado na reação química, é um composto iônico estável. 
C) o ácido hipocloroso atua como agente oxidante na reação de transformação de íons 
amônio em gás nitrogênio. 
D) a reação global indica que a relação, em massa, entre o ácido hipocloroso e os íons 
cloreto produzidos no processo é de 53/108. 

E) a concentração de íons H
+
(aq) na solução aquosa é menor do que 1,0.10

-7
mol-1

, após 
a reação química. 
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QUESTÃO 22 
Pesquisas indicam que a dificuldade dos fumantes para deixar o cigarro está associada à 
dependência da nicotina, substância química de fórmula molecular C10H14N2. Na 
embalagem de determinada marca de cigarros, consta que o produto contém mais de 4700 
substâncias tóxicas, sendo que 6,0mg de alcatrão, mistura de várias substâncias químicas, 
dentre elas várias carcinogênicas, 8,0mg de monóxido de carbono, CO(g), e 0,65mg de 
nicotina são encontrados na fumaça gerada pela queima de um cigarro. Considerando-se 
essa informação associada aos conhecimentos da Química, é correto afirmar: 
A) a massa de 6,0mg de alcatrão encontrada na fumaça do cigarro é, aproximadamente, 
igual à massa de 3,7.10-5mol de nicotina. 
B) a quantidade de átomos de nitrogênio em 2,0mol de moléculas de nicotina é de, 
aproximadamente, 1,2.1024átomos. 
C) a nicotina liberada na fumaça gerada pela queima de um cigarro tem maior velocidade 
de difusão no ar atmosférico do que o monóxido de carbono. 
D) o volume ocupado por 8,0mg de monóxido de carbono, medidos nas CNTP, é de, 

aproximadamente, 13,0m . 
E) o monóxido de carbono é um óxido ácido que, na atmosfera, reage com a água da 
chuva, produzindo um ácido fraco. 
 
Figura correspondente à QUESTÃO 23. 
 

 
ACICLOVIR 

QUESTÃO 23 
O aciclovir, representado pela estrutura química, é um antiviral sintético que inibe a 
atividade dos vírus do herpes humano. Como todo fármaco, o aciclovir, comercializado na 
forma de pomada ou comprimido, apresenta efeitos colaterais como irritação na pele, 
inchaço, náuseas, dores no estômago, diarreia, tonturas. Considerando-se essa 
informação e a estrutura química do aciclovir, é correto afirmar: 
A) O grupo amino –NH2 tem geometria trigonal plana devido ao par eletrônico não ligante 
sobre o átomo de nitrogênio. 
B) A fórmula molecular do fármaco representado é C8H11N5O3. 
C) O átomo de oxigênio representado entre átomos de carbono caracteriza o grupo 
funcional da classe das cetonas. 
D) A ligação covalente dupla entre o átomo de nitrogênio e o átomo de carbono envolve 
orbitais híbridos sp3 do átomo de carbono. 
E) O grupo funcional da classe das nitrilas está presente na estrutura química do aciclovir. 
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QUESTÃO 24 
O hidróxido de sódio, NaOH(s), é uma substância química corrosiva, solubilidade de 109g 
em 100ml de água, a 20°C, utilizada na indústria para a fabricação de produtos de limpeza 
e de papel. Uma solução aquosa de hidróxido de sódio puro é obtida pela dissolução de 
240g da base em água destilada suficiente para a formação de 2,0 litros de solução. Com 
base nas informações associadas aos conhecimentos sobre soluções aquosas, é correto 
afirmar: 
A) a solução obtida pela dissolução completa de 150g de hidróxido de sódio em 300ml de 
água, a 20°C, é saturada. 
B) o valor da quantidade de matéria de íons hidróxido, OH-(aq), em 500ml da solução 
aquosa obtida é de 1,5mol . 
C) a vaporização de 200ml do solvente, por aquecimento, implica redução da concentração 
da solução aquosa preparada. 
D) a relação entre a quantidade de matéria do soluto e o volume da solução aquosa é de 

6mol.-1. 
E) o hidróxido de sódio é uma base forte corrosiva porque apresenta um metal alcalino-
terroso na sua constituição química. 
 
Figura correspondente à QUESTÃO 25. 
 

 
 
QUESTÃO 25 
O metano, CH4(g), principal componente do gás nacional veicular, GNV, é um 
hidrocarboneto obtido na destilação fracionada do petróleo ou na decomposição anaeróbia 
de material orgânico. O gráfico representa, de forma simplificada, os valores das entalpias 
envolvidas na reação de combustão do metano. Considerando-se essas informações e os 
conhecimentos da termoquímica, pode-se afirmar: 
A) o valor da entalpia-padrão de combustão do metano, ΔH°c, é de –1040,4kJmol-1. 
B) a reação da combustão completa de 16,0g de metano libera 890,4kJ de energia para o 
ambiente. 
C) o uso de um catalisador reduz a variação de entalpia da reação química de combustão 
representada no gráfico. 
D) a entalpia de combustão do metano depende do valor da energia do estado de 
transição. 
E) o valor da energia de ativação da reação de combustão do metano é de +100,0kJmol-1. 
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BIOLOGIA – QUESTÕES DE 26 A 30 

 
Texto correspondente à QUESTÃO 26. 
 

O exemplar de peixe-leão encontrado em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, é oriundo do 
Caribe, segundo a análise genética publicada por cientistas brasileiros na revista PLOS 
One. O estudo também revelou a preocupação dos pesquisadores sobre a possibilidade de 
que essa espécie tenha cruzado a barreira de água doce do Amazonas e invadido a costa 
brasileira, como já ocorreu nos EUA e no Golfo do México.  
ESCOBAR, H. DNA reforça hipótese de invasão do peixe-leão no Brasil. Disponível em: 
<http://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/peixe-leao-encontrado-no-rio-de-janeiro-veio-do-
caribe/>. Acesso em: set. 2017. Adaptado. 

 
QUESTÃO 26 
Com base nessa informação e nos conhecimentos de ecologia a afirmativa que pode 
justificar a preocupação dos pesquisadores brasileiros é: 
A) a migração pode resultar na extinção dos peixes-leões, uma vez que não há garantias 
de que essa espécie se adapte à costa brasileira. 
B) devido às condições ambientais peculiares do litoral brasileiro, a população de peixes-
leão pode sofrer mutações e originar uma nova espécie. 
C) a introdução do peixe-leão na costa brasileira pode elevar os níveis de diversidade 
marinha no Brasil. 
D) os peixes-leão podem competir por recursos ou predar espécies nativas do litoral 
brasileiro, levando ao declínio ou extinção dessas espécies. 
E) as populações de peixes-leão do Caribe podem entrar em declínio devido à migração 
para a costa brasileira, desequilibrando a cadeia alimentar e o ecossistema litorâneo 
caribenho. 
 
Texto correspondente à QUESTÃO 27. 
 

BRCA 1 e BRCA 2 são genes supressores do tumor, ou seja, impedem o crescimento e 
proliferação das células tumorais. Esses genes atuam quando o DNA é danificado, mas 
não reparado, levando à morte as células com DNA danificado. Mutações nos genes 
BRCA 1/2 causam o desenvolvimento anormal das células que pode levar ao câncer. Os 
genes BRCA 1 e 2 são genes dominantes, podendo ser herdados de ambos os pais. 
MUTAÇÕES genéticas tornam o câncer uma doença diferente para cada paciente. Disponível em:  

<http://www.tribunahoje.com/noticia>. Acesso em: set. 2017. Adaptado. 

 
QUESTÃO 27 
Com base nessa informação e nos seus conhecimentos de genética, de biologia molecular 
e considerando o ciclo celular, é correto afirmar: 
A) todas as células com alterações no DNA originarão tumores ou serão eliminadas pelos 
mecanismos de reparo da célula. 
B) a célula, no período G2, encontra-se em intensa atividade metabólica preparando-se 
para a divisão celular. 
C) o câncer causado por mutações nos genes BRCA 1 e BRCA 2 manifesta-se somente 
quando os genes são herdados de ambos os pais. 
D) o período da interfase é caracterizado pela intensa taxa metabólica celular. 
E) o principal ponto de checagem da divisão celular acontece ao final do período G1; se a 
duplicação do DNA ocorreu adequadamente, a célula prossegue para a fase M. 
 

http://goo.gl/EEfQk4
http://goo.gl/EEfQk4
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Texto correspondente à QUESTÃO 28. 
 
O cardápio do dia a dia dos brasileiros está mais colorido com verduras, legumes e frutas, 
alimentos considerados saudáveis. É o que apontou a pesquisa, feita pelo Instituto 
Datafolha, para a Associação das Empresas e Refeição e Alimentação Convênio para o 
Trabalhador, ASSERT. O levantamento abrangeu 51 cidades das quais 23 são capitais. 
MOREIRA, M. Pesquisa diz que cresce procura por alimentação saudável. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br >. Acesso em: set. 2017. Adaptado. 

 
QUESTÃO 28 
Com base nos conhecimentos sobre alimentação e digestão humanas, é correto afirmar: 
A) a intolerância à lactose ocorre quando o pâncreas deixa de produzir e secretar no 
duodeno a enzima lactase em quantidade suficiente para digerir a lactose consumida. 
B) a doença celíaca é uma enfermidade autoimune que se manifesta como um distúrbio 
inflamatório no intestino delgado em indivíduos com sensibilidade ao glúten, uma proteína 
encontrada no trigo. 
C) pacientes com disfunção nas células beta do pâncreas não produzem suco pancreático, 
corretamente, apresentando deficiências na digestão de carboidratos, proteínas e lipídios. 
D) o consumo de grandes porções de proteínas estimula a secreção de colecistocinina, um 
hormônio que estimula a liberação de pepsina no estômago . 
E) a bile é um ácido liberado no estômago após a contração da vesícula biliar, em resposta 
ao consumo de alimentos gordurosos, que facilita a digestão dos lipídios. 
 
QUESTÃO 29 
A fibrose cística é uma doença de origem genética que provoca inativação da proteína de 
membrana plasmática responsável pelo bombeamento de íons Cl- para o meio 
extracelular. Sobre a fibrose cística e o transporte de íons Cl- pela membrana plasmática, 
pode-se afirmar: 
A) em indivíduos afetados pela fibrose cística, o aumento da produção de muco é devido 
ao processo de osmose, que visa diferenciar as concentrações dos meios intracelular e 
extracelular. 
B) o transporte de íons Cl- pela membrana ocorre através de canais iônicos proteicos, sem 
gasto de energia. 
C) o cloro penetra na célula por difusão facilitada, entretanto seu excesso é eliminado por 
meio de osmose. 
D) a fibrose cística pode ser evitada pela redução do consumo de sal, NaCl, na 
alimentação. 
E) a fibrose cística é uma doença autossômica dominante. 
 
Texto correspondente à QUESTÃO 30. 
 
Qual pai e mãe não gostaria de ter nas mãos a cura para uma doença do filho? A resposta 
unânime para essa questão levou milhares de famílias a congelar as células-tronco do 
sangue do cordão umbilical de seus bebês, em bancos privados, desde que o serviço 
chegou ao Brasil, no início dos anos 2000. A expectativa é utilizar o material em uma 
eventual necessidade futura, especialmente no tratamento de doenças do sangue, como a 
leucemia. 
ZEBINI, D.; ECHEVERRIA, M. Congelar o cordão umbilical vale a pena? Disponível 
em:<https://revistacrescer.globo.com>. Acesso em: set. 2018. 
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QUESTÃO 30 
Sobre células-tronco, é correto afirmar: 
A) as células-tronco da medula óssea vermelha são multipotentes e podem se diferenciar 
na maior parte dos tipos celulares. 
B) a produção de células-tronco é interrompida logo após o término da adolescência, não 
sendo encontradas em indivíduos adultos. 
C) as células-tronco do cordão umbilical são do tipo embrionárias, ou seja, capazes de 
originar qualquer tecido do corpo humano. 
D) as células totipotentes encontradas no zigoto podem se diferenciar em qualquer um dos 
tecidos do corpo humano. 
E) a placenta também é rica em células-tronco embrionárias, constituindo uma alternativa 
ao uso das células do cordão umbilical. 
 
MATEMÁTICA - QUESTÕES DE 31 A 35 

 
QUESTÃO 31 
Dados dos arquivos de um posto de saúde registraram que, entre os pacientes atendidos 
em um determinado ano, para cada diagnóstico da doença 1D  ocorreram quatro 

diagnósticos da doença 2D . Foram registrados também dados comprobatórios de que, no 

ano seguinte, enquanto o número de casos de 1D aumentou, o número de casos de 2D  

diminuiu, ambos, de um mesmo percentual a cada ano. Se, ao final desse ano, para cada 

diagnóstico da doença 1D  ocorreram dois diagnósticos da doença 2D , pode-se afirmar que 

o número total de diagnósticos:  
A) se manteve constante. 
B) diminuiu 10%. 
C) diminuiu 20%. 
D) aumentou 20%. 
E) aumentou 10%. 
 
QUESTÃO 32 
Considerem-se as funções f(x) = 2x e g(x) = 4.2x e os pontos P e Q pertencentes às curvas 
definidas por f e g, respectivamente. Sendo PQ um segmento paralelo ao eixo das 
abscissas, é correto afirmar que PQ mede, em unidades de comprimento: 
A) 2,0. 
B) 3,5. 
C) 1,5. 
D) 3,0. 
E) 2,5. 
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QUESTÃO 33 
O impacto da poluição do ar sobre a saúde do ser humano é imenso. Entre as doenças 
apontadas como tendo relação direta com o problema estão câncer de pulmão, derrames, 
ataques cardíacos e condições respiratórias crônicas, como asma. Em uma determinada 
região considera-se aceitável um índice de poluição da atmosfera menor que 0,01%. Sabe-
se que a ocorrência de um vazamento de produtos químicos de uma fábrica local 
proporcionou um aumento nesse índice que passou a ser de 20%. Sendo tomadas 
medidas emergenciais de modo que, a cada dia, 80% da poluição do ar seja neutralizada e 
considerando, se necessário, log 2 = 0,30, pode-se afirmar que a poluição voltaria a um 
nível aceitável, em um número mínimo de dias, igual a: 
A) 7. 
B) 3. 
C) 6. 
D) 5. 
E) 4. 
 
QUESTÃO 34 
Sabe-se que o baixo percentual de oxigênio no sangue afeta o bom funcionamento do 
coração e do cérebro, sendo considerado normal taxas entre 75 e 100mmHg. 
Um paciente teve o nível percentual de oxigênio no sangue monitorado pelo período das 
cinco às doze horas de determinado dia, quando se verificou que esse nível poderia ser 
modelado pela equação matemática:  

 
N(t) = -0,3t2 +3,6t + 84, 5 ≤ t ≤ 12. 

 
Assim sendo, pode-se afirmar que o nível de oxigênio no sangue caiu para uma taxa 
inferior a 90% a partir de: 
A) 9 horas e 45 minutos. 
B) 9 horas. 
C) 8 horas. 
D) 8 horas e 30 minutos. 
E) 10 horas. 
 
QUESTÃO 35 
Na arteriosclerose placas de gordura aderem às paredes das artérias, obstruindo o fluxo 
sanguíneo o que pode causar graves problemas de saúde, como ataques cardíacos e 
AVC. Considerando-se um modelo no qual a artéria carótida de um determinado paciente 
é representada como um cilindro circular com seção transversal de raio r  = 0,3cm e 
comprimento C, e admitindo-se que uma placa de espessura 0,06cm aderiu, 
uniformemente, às paredes internas dessa artéria, pode-se estimar o percentual do 
volume da artéria bloqueado pela placa em:  
A) 32%. 
B) 40%. 
C) 36%. 
D) 28%. 
E) 44%. 
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GEOGRAFIA – QUESTÕES 36 A 40 

 
Texto correspondente à QUESTÃO 36. 
 
A Crosta terrestre, também chamada de litosfera, corresponde à camada mais rígida da 
Terra, é sustentada por uma grande variedade de tipos de rochas de diferentes formações 
e idades.  
Para o homem, essa camada é extremamente importante, pois além de funcionar como 
piso do estrato geográfico é nela que se encontram os recursos minerais, grande parte dos 
recursos energéticos e os nutrientes minerais necessários para desencadear o ciclo de 
vida dos vegetais e, consequentemente, dos animais. Entretanto essa camada faz parte de 
um conjunto de camadas internas da Terra que apresentam características físicas 
distintas. 
ROSS, Jurandyr L. Sanches (Org.) Geografia do Brasil. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2011, p. 20. 

 
QUESTÃO 36 
As informações do texto e os conhecimentos sobre a Terra e sua composição permitem 
afirmar: 
A) as rochas, tanto no assoalho oceânico quanto no terrestre, possuem a mesma idade 
geológica, explicando assim suas semelhanças. 
B) existem significativas diferenças na densidade média dos materiais que compõem cada 
uma das camadas da Terra, havendo substancial distinção entre a densidade da crosta 
oceânica e a densidade da crosta continental. 
C) a divisão da litosfera em crosta terrestre e crosta oceânica justifica-se, apenas, pela 
espessura das rochas porque a tipologia e as formas de relevos são idênticas. 
D) o manto, formado por sílica e alumínio, é a camada que apresenta maior densidade e a 
temperatura mais alta. 
E) tomando-se como referencial o raio médio da Terra, 6371km, a litosfera corresponde a 
valores médios de 20km de espessura. 
 
Texto correspondente à QUESTÃO 37. 
 
O conflito, o país e o líder são um enigma. A Coreia do Norte é de longe, a nação mais 
fechada do mundo. Pouco se sabe sobre os planos do ditador Kim Jong-un cujo regime 
testou, no último dia 3 de setembro, com sucesso, o que pode ser uma bomba de 
hidrogênio - dez vezes mais potente que os artefatos atômicos modernos. Os Estados 
Unidos reagiram afirmando que estão prontos para a guerra. Se depender, apenas, das 
potências ocidentais, porém, dificilmente se chegará a tanto, pois os efeitos humanos e 
econômicos seriam catastróficos para todos. 
NUBLAT, Johanna; QUEIROZ, Luiza. Vai ter guerra? Veja, São Paulo: Abril, e. 2547, a.50, n. 37, 13 set. 
2017, p. 64. 
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QUESTÃO 37 
São vários os motivos que levaram Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, a ameaçar 
atacar os Estados Unidos. Entre esses motivos, pode-se citar: 
A) luta pela conquista da hegemonia mundial, em relação às armas nucleares, já que só os 
Estados Unidos possuem poderio bélico para enfrentar a Coreia do Norte. 
B) disputas por territórios na Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos. 
C) luta por isenção das sanções impostas pelo OMC, pedidas pela China e Estados 
Unidos. 
D) animosidade surgidas durante a Guerra da Coreia porque os bombardeios americanos 
destruíram as construções do Norte. 
E) busca por novos parceiros comerciais, visando escoar a produção de armas. 
 
QUESTÃO 38 
Segundo o IBGE, o Brasil apresenta uma taxa de crescimento em torno de 0,77%, 
entretanto vem desacelerando nos últimos anos em razão, principalmente, da queda da 
taxa de fecundidade. A projeção do censo prevê que daqui a 26 anos a população passará 
a diminuir, chegando a prováveis 228 milhões de habitantes. Todavia essa realidade difere 
de região para região, e as políticas públicas não podem ser homogêneas. Entre os 
aspectos específicos sobre a população e as regiões brasileiras, pode-se afirmar: 
A) os municípios da Região Norte, por apresentarem menor população absoluta, 
conseguem atender às suas necessidades básicas, como educação, saúde e emprego, 
razão pela qual o IDH é 0,9. 
B) o deslocamento da população, atualmente, é mais intenso entre municípios da mesma 
região, objetivando uma melhor escolaridade, como se verifica nas Regiões Centro Oeste 
e Norte. 
C) a população brasileira aumentou significativamente nos últimos dois anos, devido ao 
contingente de imigrantes latinos, africanos e asiáticos, esses últimos trazendo recursos 
próprios. 
D) a Região Sudeste concentra a maior população absoluta, atingindo mais de 80 milhões 
de habitantes, com aumento da taxa de natalidade, fato desafiador, porque a economia 
cresceu pouco e houve redução das verbas sociais em uma área populosa e povoada. 
E) o número de idosos no Brasil diminuiu, principalmente na última década, devido à 
ausência de políticas públicas na área de saúde e lazer com acessibilidade.  
 
QUESTÃO 39 
Em muitas partes do mundo desenvolvido, basta acionar um interruptor para ligar 
lâmpadas, eletrodomésticos ou eletroeletrônicos. Mas não é em todo lugar que isso 
acontece. Na maioria dos países em desenvolvimento, a demanda por energia está 
aumentando. Como resultado, apagões constantes são registrados e, não raro, 
frequentemente, são vistas cidades “às escuras”. A busca por fontes limpas, energias 
baratas e equilíbrio ambiental, tornou-se necessária. Sobre fontes de energia e modelos 
energéticos, é correto afirmar: 
A) o mercado de energia é dominado por poderosos conglomerados que impedem 
qualquer pesquisa para o desenvolvimento de energias alternativas. 
B) energias solar e maremotriz estão na primeira linha de desenvolvimento de energias 
renováveis no Brasil, e os grandes desafios são como armazená-las. 
C) a África possui inúmeras fábricas de painéis solares, criando-os e colocando-os nas 
residências em zonas remotas, melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas. 
D) no Brasil, a política energética é controlada pelo capital privado, que é responsável pela 
geração, armazenamento e distribuição de energia. 
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E) acordos climáticos e trocas de tecnologias norteiam todos os países do mundo, 
principalmente os EUA, a buscarem pesquisas para energias que impactem, cada vez 
menos, o meio ambiente. 
 
Figura correspondente à QUESTÃO 40. 
 

 
 
Texto correspondente à QUESTÃO 40. 
 
De todas as estatísticas que dão feição a um país e apontam seu lugar no futuro, a mais 
reveladora é a taxa de mortalidade infantil, expressão técnica e fria para descrever a 
tragédia das crianças que morrem antes de completar 1 ano. Quanto mais o ponteiro 
desse marcador recua, mais significa que um país avançou. Quando ele sobe, porém, 
expõe o exato oposto: a realidade de uma nação que falhou no dever mais básico, o de 
garantir o direito à vida, e que está andando para trás. O Brasil, lamentavelmente, passou 
a se encaixar no segundo caso.  
WEINBERG, Mônica; BUSTAMONTE, Luisa; SAMPAIO, Jana. Alerta Vermelho. VEJA. São Paulo: Abril, e. 
2592, a. 51, n. 30, 25 jul. 2018. p.59-65.    
 

 
QUESTÃO 40 
Com base no texto, no gráfico e nos conhecimentos sobre a sociedade brasileira, pode-se 
inferir: 
A) A má nutrição materna resulta em crianças mais vulneráveis às doenças endêmicas e 
epidêmicas e no aumento da mortalidade destacada. 
B) Os dados refletem a decadência econômica do País em função da crise mundial. 
C) O município com maior índice de mortalidade localiza-se na Baixada Fluminense, 
devido à ausência da atuação do Programa Médicos sem Fronteiras.  
D) A pandemia da microcefalia provocada pelo vírus da Zika, além da incidência da 
dengue explica o aumento do índice da mortalidade infantil no Brasil. 
E) O aumento da demanda de usuários pelo SUS constituiu a principal causa dos fatos 
destacados no texto. 
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HISTÓRIA – QUESTÕES 41 A 45 

 
Texto correspondente à QUESTÃO 41. 
 
Quando foi que os homens passaram a reduzir homens e mulheres à condição escrava? 
Desde a Antiguidade, essas perguntas receberam as mais diversas respostas, estribadas 
em diferentes doutrinas a respeito da natureza humana e nas mais variadas cronologias 
(DRESCHER, 2003). Nos últimos 150 anos, popularizou-se no Mundo Ocidental um 
esquema explicativo que uma conhecida enciclopédia espanhola resumiu da seguinte 
maneira:  

[...] a causa originária na ordem histórica foi a guerra. Era princípio unanimemente admitido 
o de que se podia tirar a vida do inimigo vencido e, primitivamente, não se deixou de 
arrancá-la; mas não se deve ter demorado muito a compreender que, se o vencedor podia 
tirar a vida do vencido, também podia conservá-lo para seu serviço [...], sem prejuízo do 
direito de matá-lo quando lhe conviesse e, portanto, também aos homens que dele 
nascessem (ESPASA-CALPE, 1958, p. 726). 

Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/article/>. Acesso em: out. 2017. 

 
QUESTÃO 41 
A história da escravidão no ocidente apresenta algumas características em comum ao 
longo dos séculos, contudo, existem algumas especificidades, como se pode inferir: 
A) na utilização do trabalho servil medieval, que se mostrou mais produtivo que o escravo, 
devido à possibilidade de rotatividade dos camponeses que circulavam entre os diversos 
feudos. 
B) na extinção do trabalho escravo africano nas colônias espanholas da América, devido à 
possibilidade de utilização do trabalho indígena em larga escala, visto serem conhecedores 
do cultivo da cana-de-açúcar. 
C) na decadência da civilização grega clássica em decorrência da ausência de mão de 
obra escrava, em razão da redução drástica das guerras no chamado século de Péricles. 
D) na utilização, pelos estados absolutistas e mercantilistas europeus, do modelo de 
escravidão existente na África, pelos reinos africanos, no que concerne ao tráfico negreiro 
e à base da produção de características escravistas. 
E) na intensificação da escravidão do indígena no Brasil para abastecer as áreas de 
domínio português durante a ocupação holandesa, em consequência do controle, pela 
Holanda, das áreas africanas fornecedoras de escravos. 
 
Texto correspondente à QUESTÃO 42. 
As discussões dos anos 50 e 60, do século XX, acerca do 
desenvolvimento/subdesenvolvimento, giraram em torno da participação do capital 
estrangeiro nas economias periféricas: se os ingressos externos dinamizariam as 
economias, ou ao revés, constituiriam obstáculo ao crescimento dos capitalismos locais. 
Essa colocação levava ao círculo vicioso de Gunnar Myrdal. Se de um lado as economias 
subdesenvolvidas careciam de investimentos que não eram atendidos pela iniciativa 
privada para a ampliação da sua capacidade produtiva em razão da ausência histórica de 
acumulação interna, dos reduzidos salários e da crônica exclusão do mercado da maioria 
populacional, do outro, a política de importar bens e serviços, contrair empréstimos para a 
criação de infraestrutura e modernização do equipamento e atrair o capital estrangeiro 
levava à maior descapitalização e ao endividamento crescente pela via dos juros a serem 
pagos, das importações de matérias-primas e do repatriamento do capital internacional 
estabelecido, o que agravava a dependência externa. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid>. Acesso em: out. 2017. 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/article/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
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QUESTÃO 42 
A questão da dependência da América Latina remonta ao modelo de colonização imposto 
e ao processo histórico de independência política e às relações estabelecidas com os 
centros capitalistas, como se pode identificar: 
A) na intervenção militar da Inglaterra, buscando impedir o processo de independência das 
Treze Colônias e das colônias ibero-americanas devido ao compromisso assumido no 
Congresso de Viena. 
B) no discurso nacionalista dos militares latino-americanos durante os governos ditatoriais 
instalados na segunda metade do século XX, rompendo com o capital estrangeiro para 
garantir a soberania nacional. 
C) na pressão exercida pelos Estados Unidos sobre os países latino-americanos para o 
envio de soldados na luta contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, contribuindo 
para inviabilizar o surgimento de indústrias na região. 
D) no fracasso do pan-americanismo, defendido por Simon Bolívar, que se chocou com os 
interesses ingleses de defesa de uma América Latina fragmentada politicamente e dos 
interesses dos caudilhos de manter um poder local. 
E) na opção pelos governos populistas no Brasil pela abertura ao capital estrangeiro, em 
forma de empréstimo, e na atuação das multinacionais no setor da indústria de base, para 
viabilizar a industrialização latino-americana. 
 
Texto correspondente à QUESTÃO 43. 
 
Os inúmeros movimentos de transformação social, que as últimas décadas viram surgir, 
tiveram nos jovens um dos seus principais articuladores. Isso se deve não apenas ao seu 
poder de mobilização - que não foi nada pequeno - mas, principalmente, pela natureza das 
ideias que colocaram em circulação, pelo modo como as veicularam e pelo espaço de 
intervenção crítica que abriram. Não foram apenas novos atores históricos que surgiram na 
cena do já tumultuado debate político-cultural das últimas décadas. Com um novo discurso 
e uma nova prática social, esses jovens possibilitaram o exercício mais sistemático de um 
tipo de crítica social que, até então, nunca se vira ou ouvira.  
Disponível em: <http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf>. Acesso em: out. 2017. 

 
QUESTÃO 43 
A participação dos jovens e as manifestações culturais relacionadas a esse grupo social 
ganharam maior intensidade a partir da segunda metade do século XX, como se pode 
identificar: 
A) na luta feminista que ganhou força com o surgimento da pílula anticoncepcional, 
provocando uma violenta crítica dos jovens ligados ao movimento da contracultura, por 
desviar atenção da questão social fundamental, que era a desigualdade social. 
B) na Primavera de Praga, movimento que reivindicava a democratização do socialismo, a 
liberdade de expressão e manifestação e um maior controle popular sobre os meios de 
produção, o que provocou a invasão da Tchecoslováquia pelas tropas do Pacto de 
Varsóvia. 
C) no surgimento do movimento negro nos Estados Unidos que focaram sua atenção na 
questão racial, considerando o contexto da Guerra Fria, como a Guerra do Vietnã, um 
problema, exclusivamente, pertinente à comunidade branca da classe média. 
D) no movimento hippie nos Estados Unidos que, diante do crescimento econômico 
proporcionado pelo pós guerra, tornou a juventude alheia e alienada diante do contexto 
mundial e nacional, preocupando-se, apenas, em se drogar e curtir o rock in roll. 

http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf
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E) nas manifestações de maio de 1968, na França, que provocaram a ocupação das 
principais universidades francesas pelos estudantes que reivindicavam o rompimento das 
relações com os Estados Unidos e a adoção do socialismo stalinista. 
 
Texto correspondente à QUESTÃO 44. 
 
Só em 2017, 60521 imigrantes e refugiados desembarcaram na Europa, via Mar 
Mediterrâneo, e 80% deles chegaram ao continente pela Itália. O restante se dividiu entre 
Grécia, Chipre e Espanha. Embora o número seja menor que o observado para essa rota 
no ano passado, quando quase 194 mil pessoas realizaram a travessia do Mediterrâneo 
em direção à Europa, o número de mortes é, até o momento, maior que o registrado em 
2016: 1530 ante 1398. 
O levantamento mostra, ainda, que essa segue sendo a rota mais mortal, quando se 
compara com outros trajetos famosos entre imigrantes e refugiados, como a fronteira entre 
México e Estados Unidos ou na região norte da África. 
Disponível em: <https://exame.abril.com.br >. Acesso em: out. 2017. Adaptado. 

 
QUESTÃO 44 
O processo de migração é uma constante na história da humanidade, ocorrendo por 
diversas razões, tanto por motivos de mudanças climáticas quanto por razões 
sociopolíticas e econômicas, como pode ser visto no quadro mundial contemporâneo em 
que: 
A) registrou-se o avanço da extrema direita em países como a Alemanha, com o aumento 
expressivo de sua participação no parlamento através de um discurso xenófobo e anti-
imigração. 
B) os Estados Unidos propuseram a criação do muro que o separe do México, evitando a 
fuga de traficantes para o território estadunidense em decorrência do desmantelamento 
das FARC. 
C) o controle dos EUA sobre o norte da África tem levado à união do mundo muçulmano, 
acirrando as violentas perseguições aos povos cristãos por parte dos grupos islâmicos. 
D) os conflitos entre Israel e o mundo árabe foram aprofundados em decorrência do apoio 
israelense à expulsão da Autoridade Palestina da ONU, em vista do apoio palestino aos 
terroristas fundamentalistas de origem turca. 
E) tem ocorrido a intervenção da Europa e dos Estados Unidos em regiões de conflito, 
como no Afeganistão, Iraque e Síria, apaziguando os conflitos internos e reduzindo as 
ondas migratórias. 
 
  

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/refugiados/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/europa/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/imigracao/
https://exame.abril.com.br/
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Imagem correspondente à QUESTÃO 45. 
 

A imagem retrata a evolução urbana da cidade de Nova York, EUA. 

Disponível em: http://www.megacurioso.com.br. Acesso em: set. 2018. 

 
QUESTÃO 45 
Da análise dessa imagem e considerando-se os conhecimentos sobre as transformações 
econômicas na cidade de Nova York, pode-se afirmar: 
A) destaca as grandes desigualdades sociais demonstradas na falta de planejamento no 
crescimento da cidade. 
B) observa-se um processo de melhoria ambiental que foi fomentado pela política de 
incentivo a novas atitudes ecológicas desenvolvidas por organizações não governamentais 
como a WWF e o Green Peace. 
C) evidencia um desenvolvimento urbano característico de uma cidade industrializada, 
destacando, assim, o processo de desenvolvimento tecnológico e de produção ocorrido a 
partir da 2ª Revolução Industrial. 
D) confirma a característica excludente da cidade de Nova York, que não costuma abrigar 
pessoas de outras nacionalidades, nem mesmo para o turismo. 
E) resultou em significativa melhora da qualidade do ar, como consequência dos acordos 
ambientais assinados e ratificados pelos EUA, a exemplo do Protocolo de Kyoto. 
 
INGLÊS – QUESTÕES 46 A 50 

 
Texto correspondente à QUESTÃO 46. 
 
People who do not eat breakfast are much more likely to turn to unhealthy, calorie laden 
foods later in the day. If you have skipped breakfast, you are likely to be starving by mid 
morning, leading to snacking on whatever is available, no matter how unhealthy. This 
intense hunger and low blood sugar levels can lead to cravings for sugar and fat laden 
foods, which offer very little nutritional benefit and a huge amount of calories. 
Disponível em: <https://www.caloriesecrets.net/what-to-eat-for-breakfast-if-you-want-to-lose-weight>. Acesso 
em: set. 2017. Adaptado. 
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QUESTÃO 46 
The text says that people who skip breakfast usually: 
A) avoid midmorning snacks. 
B) feel famished before lunchtime. 
C) become skinny. 
D) refuse sugary foods. 
E) lose weight. 
 
Texto correspondente à QUESTÃO 47. 
 
Not all whole grain foods are what they claim to be. Some contain only a small amount of 
actual whole grains and instead include refined flour — a pulverized version of what may, at 
some point, have been a whole grain. That’s a problem, because how much a grain has 
been milled or manipulated can also make a difference in how nutritious it is. Complicating 
matters is the fact that there’s no standard for telling people how much of a product — 50%, 
100% — comes from whole grains. “If you see the words whole grain on the label, that’s no 
guarantee that you are getting 100% whole grains,” says nutritionist Bonnie Liebman.  
Disponível em: <time.com/4639314/the-case-against-whole-wheat-and-whole-grain-bread/>. Acesso em: set. 
2017. Adaptado. 

 
QUESTÃO 47 
According to the nutritionist Bonnie Liebman, whole grain food labels can be: 
A) reliable. 
B) clear. 
C) disregarded. 
D) misleading. 
E) trusted. 
 
Texto correspondente à QUESTÃO 48. 
 
Rather than stressing the health benefits of exercise, the Lancet researchers have opted to 
show the harm caused by inactivity. They estimate lack of exercise is responsible for about 
5.3m deaths a year — about the same number as smoking. This is based on estimates of 
the impact on inactivity on coronary heart disease, Type 2 diabetes, and two specific 
cancers — breast and bowel — where lack of exercise is a major risk factor. 
The outlook for the next generation seems bleak. A staggering four out of five 13-15 year 
olds globally do not do the recommended 60 minutes of activity every day. 
The researchers say the problem of inactivity has reached pandemic levels, with far-
reaching health, economic, environmental and social consequences. They call for a radical 
re-think in how to deal with the issue. 
Disponível em: <www.bbc.co/news/health-18880989>. Acesso em: set. 2017. Adaptado. 

 
QUESTÃO 48 
According to the text, fill in the parentheses with T (True) or F (False). The Lancet research 
says that: 
(   ) sedentarism is as damaging as smoking. 
(   ) most teenagers nowadays take exercising seriously. 
(   ) inactivity is to blame for a wide range of diseases.  
(   ) the sedentarism issue is being handled satisfactorily. 
 

http://www.bbc.co/news/health-18880989
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The correct sequence, from top to bottom, is: 
A) T F T F. 
B) F T T T. 
C) T F F T. 
D) T T T F. 
E) F T F T. 
 
Figura correspondente à QUESTÃO 49. 

 
Disponível em: <https://quotes.values.com/quote_artwork/7203/original/kennedy.jpg?1421443274>. Acesso 
em: set. 2017. 

 
QUESTÃO 49 
According to Robert F. Kennedy’s quote, great achievers: 
A) try not to face changes and make mistakes. 
B) give up when circumstances aren’t favorable. 
C) have no fear of failure. 
D) take measures when they feel sure they can succeed. 
E) focus on avoiding failures. 
 
Texto correspondente à QUESTÃO 50. 
 
At this point, BPA (Bisphenol A) is almost universally considered bad for you, which makes 
accessing BPA-free plastics much easier than it used to be. The problem? BPA-free plastic 
might not be less dangerous than the normal kind. 
Basically, scientists replaced BPA with other chemicals that look, act, and sound a lot like 
BPA does (some commonly used ones: BPS, BPF, and BPAF). We suppose it's not that 
surprising they affect our bodies similarly, but it is kind of alarming. 
In the short term, your best bet is to avoid clear plastics with recycling numbers 3, 6, and 7, 
and to stop putting plastic in the dishwasher or microwave, which can cause it to leach 
chemicals faster. Long term, scientists need to find a better solution (though we guess that 
one's on them, not you). 
Greatist Well Now Newsletter, 18 set. 2018. Adaptado. 
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QUESTÃO 50 
According to the text, fill in the parentheses with T (True) or F (False). It’s stated in the text 
that: 
(    ) BPA-free plastic isn’t as safe as we used to think. 
(    ) the chemicals of BPA-free plastic are very different from the ones existing in other 
kinds of plastic. 
(    ) all kinds of plastic should be banned until a less dangerous one is discovered. 
(    ) plastic chemicals are more easily drained away when plastic objects are put in the 
microwave or dishwasher. 
 
The correct sequence, from top to bottom is: 
A) F T T T. 
B) F T F T. 
C) T F T T. 
D) T F F T. 
E) T T F F. 
 


