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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

Você receberá do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno, com o tema da REDAÇÃO e o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas, sem 
repetição ou falha, sendo: PORTUGUÊS, de 1 a 20, INGLÊS de 21 a 35, ESPANHOL de 21 a 35 e 
MATEMÁTICA de 36 a 50.
b) 1 Caderno para o desenvolvimento da REDAÇÃO.
c) 1 Cartão destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

O candidato deverá responder somente uma opção de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Verifique se este material está em ordem, se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem na FOLHA DE RESPOSTAS. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da folha de respostas, preferivelmente 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Na FOLHA DE RESPOSTAS, a marcação das letras, correspondentes às respostas certas, deve ser feita 
cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço na quadrícula que a envolve com caneta esferográfica azul 
ou preta, com um traço contínuo e denso. A LEITORA ÓTICA UTILIZADA NA LEITURA DA FOLHA DE 
RESPOSTAS SOMENTE IDENTIFICA A MARCAÇÃO FEITA A TINTA AZUL OU PRETA.

Exemplo: 

Tenha muito cuidado com a FOLHA DE RESPOSTAS, para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.

Para cada uma das questões são apresentadas 5 (cinco) opções classificadas com as letras A, B, C, D e E; 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a 
marcação em mais de uma opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA 
CORRETA.

As questões são identificadas pelo número que se situa ao lado do enunciado.

SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, "headphones", telefones celulares, "pagers" ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou as 
FOLHAS DE RESPOSTAS E REDAÇÃO.

Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua FOLHA DE RESPOSTAS. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no seu Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e as FOLHAS DE RESPOSTAS E 
REDAÇÃO.

O TEMPO DISPONÍVEL PARA A REDAÇÃO E ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 
(QUATRO) HORAS.

O tempo mínimo de permanência em sala é de 1(uma) hora e 30(trinta) minutos.
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Redação

INSTRUÇÕES:
• Leia, com atenção, o tema proposto e elabore a sua Redação, contendo entre 20 (vinte) e 30 (trinta) linhas,

mas não ultrapasse os limites da Folha de Redação.
• Escreva a sua Redação no espaço reservado ao rascunho e transcreva seu texto na Folha de Redação,

usando caneta de tinta azul ou preta.
• Se desejar, coloque um título, cuja linha será incluída entre o limite recomendado.
• Não utilize letra de forma ou de imprensa.

Será anulada a Redação
— afastada totalmente do tema;
— apresentada sob forma de verso;
— assinada fora do local apropriado ou com qualquer sinal que a identifique;
— escrita a lápis, parcial ou totalmente;
— redigida na Folha de Rascunho;
— construída sobre forma não articulada textualmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas etc.)

Tema da Redação

Processo Seletivo 2018 - Medicina

I.
Engravidar na adolescência é, na maioria dos casos, uma atitude não planejada, passível de conflitos externos (sociedade:

escola, família) e internos (psicológicos: depressão, medo, insegurança). Os índices de gravidez na juventude aumentam
constantemente, considerando pesquisas em variados países.

A menina que se encontra nessa fase da vida, marcada por mudanças físicas e mentais, não está suficientemente preparada
para a gestação. Se ela não está disposta a encarar tal situação, muito menos estará o futuro pai, que também é responsável pela
concepção e pelo nascimento da criança.

Entretanto, nesse momento de crescentes dúvidas, as informações duvidosas provenientes da mídia e de amigos, além da
falta de cumplicidade e confiança entre pais e filhos, são fatores que influenciam na aquisição de conceitos deturpados relacionados
com sexo.

(GRAVIDEZ na adolescência. Disponível em: <http://gravidez-na-adolescencia.info/>. Acesso em: 24 abr. 2018. Adaptado.)

II.
A gravidez na adolescência é a que ocorre entre os 10 a 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS),

sendo ainda considerada uma gestação de alto risco. Isso é decorrente das preocupações que traz à mãe e ao recém-nascido,
além de acarretar problemas sociais e biológicos.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 7,3 milhões de adolescentes se tornam mães a cada ano ao redor do
mundo, das quais 2 milhões são menores de 15 anos.

O Brasil apresenta elevados índices de adolescentes grávidas. Porém o Ministério da Saúde indica que houve uma redução
de 17% no número de mães entre 10 a 19 anos, no período de 2004 a 2015.

A UNICEF assinala que o Brasil tem 21 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, sendo que cerca de 300 mil
crianças nascem de mães nessa faixa etária.

Um relatório divulgado em 2010 por um órgão ligado à ONU mostra que 12% das adolescentes entre 15 e 19 anos tinham
pelo menos um filho.

A gravidez na adolescência pode trazer consequências emocionais, sociais e econômicas para a saúde da mãe e do filho.

(GRAVIDEZ na adolescência. Disponível em:< https://www.todamateria.com.br/gravidez-na-adolescencia/>.Acesso em: 24 abr. 2018. Adaptado.)

A partir da leitura dos fragmentos em destaque e de uma reflexão sobre as ideias que veiculam, escreva, na norma-padrão da
língua portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte recorte temático:

                 Gravidez na adolescência ainda em evidência no Brasil: consequências e riscos.

Redação |
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Português
Questões de 1 a 20

Português |

de 1 a 7QUESTÕES

Processo Seletivo 2018 - Medicina

TEXTO:

As conquistas científicas e tecnológicas
ocorridas desde a segunda metade do século XX até
os dias atuais proporcionaram avanços inimagináveis
na prática da medicina. A etiologia e a fisiopatologia

5 das doenças têm sido esclarecidas em diferentes
níveis. A biologia e a genética molecular estão sendo
utilizadas para mapear e identificar a base genética
das doenças. A qualidade dos exames laboratoriais e
por imagem possibilitam diagnósticos cada vez mais

10 precoces e mais precisos. Os transplantes de órgãos
se tornaram uma realidade impressionante,
e  procedimentos cirúrgicos menos invasivos
apresentam resultados notáveis. As medicações se
tornaram mais sofisticadas e eficientes, modificando

15 a evolução e o perfil epidemiológico de doenças
até pouco tempo consideradas incuráveis. Em todas
as especialidades médicas, os resultados são
surpreendentes em comparação a épocas passadas.
A medicina se tornou uma profissão especializada,

20 atingiu um nível de excelência extraordinário e nunca,
em sua história, esteve tão capacitada para realizar
estratégias de prevenção, eliminar o sofrimento e
salvar vidas; como consequência, as pessoas estão
vivendo progressivamente mais e com melhor

25 qualidade de vida. Sob esse ponto de vista, portanto,
a medicina jamais foi tão humana.

Por outro lado, a globalização, os níveis intensos
de competição e as ultramodernas tecnologias de
informação do mundo atual estão tornando a

30 velocidade um novo paradigma de comportamento
adotado por quem deseja ter sucesso, estar integrado
e concorrer no mercado. A pressa se tornou uma
marca registrada desses novos tempos e,
inevitavelmente, se fez presente no cotidiano da

35 prática médica. Uma das principais críticas
contemporâneas à comunidade médica é que os
médicos estariam mais interessados nas doenças do
que nos doentes. O tempo, antes dedicado ao
paciente, foi sendo gradativamente substituído pelo

40 tempo dedicado às técnicas de apoio ao diagnóstico,
como os exames laboratoriais, radiografias,
ecografias, cintilografias, tomografias e ressonâncias
magnéticas que, por sua vez, aumentam a certeza
dos diagnósticos e a segurança dos médicos.

45 A expansão dos planos de saúde e da medicina
institucional é uma decorrência inevitável do elevado
custo financeiro de uma medicina progressivamente
dependente dos aspectos tecnológicos. O vínculo

emocional do paciente, então, não é mais somente
50 com o seu médico, mas, sim, com os planos de saúde

e com as instituições.
O cenário da medicina atual é de diminuição de

vagas nos hospitais e com as emergências médicas
superlotadas, tanto as públicas quanto as privadas.

55 Não há como negar as repercussões negativas
na relação médico-paciente em ambientes com
sobrecargas dessa natureza.

A face humana da medicina pode ser considerada um
bom guia para os futuros planejamentos na área da
saúde.

LEJDERMAN, Fernando. A Relação Médico-Paciente na
Atualidade. Disponível em:<http://www.celpcyro.org.br/joomla/
index.php?option=com_content&view=article&Itemid=0&id=602>.
Acesso em: 9 abr. 2018. Adaptado.

1QUESTÃO

A compreensão dos aspectos temáticos do texto permite
considerar como correto o que se afirma em

I. A tecnologia, cada vez mais dispendiosa, acaba prejudicando
o desempenho do profissional de saúde no seu fazer
diário.

II. Os avanços tecnocientíficos beneficiaram extraordinariamente
a medicina, que hoje se encontra num patamar de
excelência.

III. As características comportamentais às quais está sujeito
o homem contemporâneo comprometem, de alguma
forma, a relação médico-paciente.

IV. Os graduados em Ciências Médicas, hoje em dia, contam
com as mais incríveis ferramentas tecnológicas, mas nem
por isso conseguem diagnósticos precisos.

V. As transformações que vêm ocorrendo no século XXI
afetam a prática médica, que vem sendo duramente
criticada pelos que buscam os serviços especializados
desse área da atuação humana.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a

A) I e II. D)  I, III e V.
B) II e III. E)  II, IV e V.
C) III e IV.

2QUESTÃO

Na construção desse texto, predomina a função da linguagem
identificada como

A) conativa, pois o enunciador do discurso objetiva convencer
o leitor de que o médico, como os demais agentes sociais,
também é movido pela pressa que caracteriza o homem moderno.

B) emotiva, visto que estão impressos, no conteúdo
transmitido, os sentimentos e as emoções da voz autoral
quanto às conquistas científicas e tecnológicas da
modernidade.
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C) metalinguística, devido ao autor explicar o próprio código
do qual se valeu para transmitir os informes desejados
sobre o impacto tecnocientífico na medicina.

D) referencial, porque a intenção do locutor é transmitir
informações objetivas sobre o assunto de que trata de
forma impessoal.

E) fática, pelo fato de o contexto destacar o canal de
comunicação, buscando verificar e fortalecer a sua
eficiência.

3QUESTÃO

No segundo parágrafo, quanto à expressão “Por outro lado”
(l. 27), a única informação sem suporte no texto é a

A) Indica outra perspectiva da situação enfocada.
B) Remete o leitor para as ideias que serão explicitadas a

seguir.
C) Estabelece um contraste em relação ao que foi afirmado

antes.
D) Pode ser substituída por Em contrapartida, sem prejuízo

semântico.
E) Introduz, no contexto, as consequências do progresso da

medicina.

4QUESTÃO

Do ponto de vista semântico, há relação entre o termo transcrito,
devidamente contextualizado, e o que dele se afirma em

A) “etiologia” (l. 4), ou seja, estudo das causas das doenças.
B) “invasivos” (l. 12), quer dizer, que se caracterizam pela

agressão desmedida.
C) “paradigma” (l. 30), ou melhor, modelo caracterizado por

sua perfeição e excelência.
D) “gradativamente” (l. 39), isto é, aquilo que se processa de

maneira célere.
E) “repercussões” (l. 55), a saber, efeito decorrente do

prestígio alcançado pela medicina na atualidade.

5QUESTÃO

Considerando-se os elementos coesivos que se articulam ao
longo do texto e seus efeitos de sentido, é correto afirmar que
o conector

A) “portanto”, em “Sob esse ponto de vista, portanto, a
medicina jamais foi tão humana.” (l. 25-26), sequencia o
assunto enfocado, restringindo a lógica do pensamento
anterior.

B) “e”, em “e, inevitavelmente, se fez presente no cotidiano
da prática médica.” (l. 33-35), preserva a sequencialização
da abordagem do tema, estabelecendo uma oposição ao
que foi declarado antes.

C) “como”, em “como os exames laboratoriais, radiografias,
ecografias, cintilografias, tomografias e ressonâncias
magnéticas” (l. 41-43), sinaliza a continuidade do discurso,
apresentando uma comparação.

D) “que”, em “e ressonâncias magnéticas que, por sua vez,
aumentam a certeza dos diagnósticos e a segurança dos
médicos.” (l. 42-44) dá progressão ao desenvolvimento
temático, sinalizando a causa do apoio dado pelas novas
técnicas aos diagnósticos.

E) “mas”,  em “ mas, sim, com os planos de saúde e com as
instituições.” (l. 50-51), prossegue a exposição de ideias,
acrescentando uma informação relacionada com o vínculo
emocional do paciente e decorrente da expansão dos
planos de saúde e da medicina institucional.

6QUESTÃO

No que diz respeito à vírgula, está incoerente a explicação
relacionada com o seu emprego no fragmento transcrito em

A) “Os transplantes de órgãos se tornaram uma realidade
impressionante, e procedimentos cirúrgicos menos
invasivos apresentam resultados notáveis.” (l. 10-13) —
separa orações coordenadas com sujeitos diferentes.

B) “Em todas as especialidades médicas, os resultados
são surpreendentes em comparação a épocas passadas.”
(l. 16-18) — isola uma expressão adverbial antecipada no
discurso.

C) “A medicina se tornou uma profissão especializada, atingiu
um nível de excelência extraordinário e nunca, em sua
história, esteve tão capacitada para realizar estratégias de
prevenção” (l. 19-22) — destacam orações.

D) “A pressa se tornou uma marca registrada desses novos
tempos e, inevitavelmente, se fez presente no cotidiano da
prática médica.” (l. 32-35) — são obrigatórias porque houve
o deslocamento do advérbio no contexto oracional.

E) “como os exames laboratoriais, radiografias, ecografias,
cintilografias, tomografias e ressonâncias magnéticas”
(l. 41-43) — evidenciam os termos de uma enumeração.

7QUESTÃO

Quanto aos elementos linguísticos presentes na tessitura do
texto, está correto o que se afirma em

I. O termo preposicionado “de competição”, em “os níveis
intensos de competição” (l. 27-28), exerce a mesma função
sintática que “dos diagnósticos”, em “a certeza dos
diagnósticos” (l. 43-44).

II.  A locução “estão tornado”, em “a globalização, os níveis
intensos de competição e as ultramodernas tecnologias  de
informação do mundo atual estão tornando a velocidade”
(l. 27-30) evidencia um processo verbal em desenvolvimento.

III. A partícula “se”, em “A pressa se tornou uma marca
registrada” (l. 32-33) e em “e, inevitavelmente, se fez
presente no cotidiano da prática médica.” (l. 33-35), é
apassivadora.

IV. O sinal de crase presente em “Uma das principais críticas
contemporâneas à comunidade médica” (l. 35-36) decorre
da fusão de duas vogais idênticas, mas pertencentes a
diferentes classes gramaticais, uma proveniente da
regência de um substantivo e a outra, da aceitação do
determinante a pelo termo feminino “comunidade”, embora
a mesma justificativa não se aplique, na íntegra, para a
situação que ocorre em “tempo dedicado às técnicas de
apoio ao diagnóstico” (l. 40).

V. O vocábulo “mais”, em “os médicos estariam mais
interessados nas doenças” (l. 36-37) e em “O vínculo
emocional do paciente, então, não é mais somente com o
seu médico” (l. 48-50), tem valor adverbial e intensifica a
ideia expressa, respectivamente, por um adjetivo e um
advérbio.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a

A) I e II. D)  I, III e V.

B) II e III. E)  II, IV e V.

C) III e IV.

Português |
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8QUESTÃO

E PRESTE atenção: esse medicamento... Disponível em:<http://professorakatianne.blogspot.com.br/2013/06/variacao-linguistica-exposicao-
e-imagens.html>. Aceso em: 10 abr. 2018.

As variações que uma língua apresenta estão relacionadas com fatores específicos e, nesse caso, as diferenças são de caráter

A) geográfico, devido ao fato de estarem associadas às divergências de acepção que seres assumem de uma região para outra.

B) histórico, mediante apresentar as transformações por que passaram alguns vocábulos ao longo do tempo, já que a língua

é dinâmica.

C) situacional, em virtude de serem determinadas pelo contexto comunicativo, que sinaliza a forma de o locutor se dirigir à(s)
pessoa(s) com quem fala.

D) social, visto que decorrem de agentes que dizem respeito à sociedade e aos cidadãos que dela fazem parte, no caso
particular, a um definido grupo de profissionais.

E) estilístico, porque estão voltadas para o assunto tratado, sem levar em conta os dois limites extremos em que possam estar

os receptores da mensagem, ou seja, o formal e o informal.

9 e 10QUESTÕES

TEXTO:

Horário do Fim

morre-se nada 
         quando chega a vez 

é só um solavanco 
    na estrada por onde já não vamos 

morre-se tudo 
    quando não é o justo momento 

e não é nunca 
esse momento 

COUTO, Mia. Horário do Fim. Disponível em:< http://portugues.uol.com.br/literatura/cinco-poemas-mia-couto.html>. Acesso em: 9 abr.
2018.

9QUESTÃO

Para Mia Couto, a hora da morte é vista como

A) a chance que tem o indivíduo purificar-se dos erros cometidos.

B) dois momentos: um exato e outro inexato, e este último, inaceitável.

C) uma incógnita para o ser humano, que nunca pressente esse instante.

D) a certeza de vida eterna desfrutada doravante de uma forma mais plena.

E) a ocasião temida por todos que não viveram em comunhão com o seu Criador.

Português |
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10QUESTÃO

O texto evidencia

I. o gosto pela síntese.

II. a presença de termos eruditos.

III. um jogo de ideias antagônicas.

IV. o uso da linguagem conotativa.

V. o emprego de imagens ilógicas.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão corretas é a

A) I e II.

B) II e III.

C) III e V.

D) I, III e IV.

E) II, IV e  V.

11QUESTÃO

O que é vida? Mais precisamente, o que é a vida de um ser humano? O que e quem a define?
Já tive medo da morte. Hoje não tenho mais. O que sinto é uma enorme tristeza. Concordo com Mário Quintana: “Morrer, que
me importa? [...] O diabo é deixar de viver.” A vida é tão boa! Não quero ir embora...

ALVES, Rubem. Sobre a morte e o morrer. Disponível em:< https://www.pensador.com/cronicas_de_rubem_alves/4/>. Acesso em: 10 abr.
2018.

A intertextualidade evidente no texto é identificada como

A) alusão, porque há uma insinuação por meio de alegorias ou qualidades menos importantes do evento.

B) paródia, uma vez que existe uma apropriação da exposição de ideias de outra pessoa para desvirtuá-la.

C) citação, pois faz referência a uma passagem do discurso de outro enunciador, cuja identidade é revelada.

D) paráfrase, visto que existe uma reinvenção de um conteúdo pré-existente, mas com a preservação da ideia inicial.

E) epígrafe, por se tratar do registro escrito introdutório de uma narrativa, com capacidade de sintetizar a filosofia do escritor.

12 e 13QUESTÕES

OLIVEIRA, Lúcio. Tira. Disponível em: <http://maisum.altervista.org/2012/08/melhores-tirinhas-do-edibar/>. Acesso em: 10 abr. 2018.

12QUESTÃO

Considerando-se a linguagem verbal e a não verbal que compõem a tira, é correto afirmar que o efeito humorístico da leitura
que dela se faz decorre

A) do conselho que o médico dá ao paciente que está sendo auscultado.

B) da atenção com que o assistido escuta o especialista que o examina.

C) da admiração da esposa de Edibar ao vê-lo com uma enorme tulipa cheia de cerveja.

D) da explicação dada pela personagem que diz cumprir a recomendação médica de beber só um copo.

E) do fato de o marido reagir contra o comentário da mulher por vê-lo com uma enorme taça de bebida nas mãos.

TEXTO:

Português |
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13QUESTÃO

Tendo em vista as normas gramaticais, a única informação incorreta é a

A) Uma vírgula deveria ter sido posta após a forma nominal “beber”, já que o termo seguinte é um vocativo.

B) A maneira informal de tratamento “seo” é normalmente grafada seu e equivale ao axiônimo senhor. 

C) A palavra “só” pode ser substituída por apenas e denota exclusão, assim como o termo “Santo Deus” indica espanto, o que

sinaliza o uso de uma exclamação.

D) A expressão popular “Nem vem!” sugere, logo de início, o descarte de qualquer comentário a respeito da cena presenciada.

E) A explicação de Edibar, ou seja, “São recomendações médicas!”, confere precisamente com a sugestão dada pelo profissional
de saúde que o atendeu.

14QUESTÃO

INFOGRÁFICO. Disponível em: <http://www.maezissima.com.br/saude/para-entender-a-obesidade-infantil/>. Acesso em: 10 abr. 2018.

As informações contidas nesse infográfico permitem concluir corretamente que o

A) Sudeste assume a liderança no ranking da obesidade infantil, seguido pelo Sul, que se encontra em segundo lugar.

B) Norte possui maior extensão territorial e também um número elevado de meninos e meninas gordos em relação às demais.

C) Centro-Oeste é a região brasileira que concentra o percentual de crianças obesas que mais se aproxima da que está à frente.

D) Nordeste está numa posição intermediária entre o Norte e o Sul, sendo a que fica mais distante da que se encontra na liderança.

E) O excesso de peso na infância e na puberdade constitui um indicativo sem influência relevante na vida adulta dessas pessoas.
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15 e 16QUESTÕES

TEXTO:

Novo tempo, velhos problemas 

Hoje é mais um dia
perdendo tempo,
constrangedor.
Falta anestesia

5 pra cirurgia,
e medicamento
pra receber,
e os pacientes estão largados
em uma maca, no corredor.

10 O horror continua...
Pode ser na UPA
Hospital da Mulher,
posto ou HGF...

O horror continua...
15 Pode ser na UPA

ou no São José
ou no IJF.

NOVO tempo, velhos problemas. Disponível em: <https://
www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2017/12/
29/interna_diversao_ arte,650479/medicos-fazem-parodia-de-vinheta-
de-fim-de-ano-da-globo-para-denunciar.shtml>. Acesso em: 18 abr.
2018.

15QUESTÃO

O Sindicato dos Médicos do Ceará fez uma paródia da vinheta
de fim de ano da Rede Globo, com o objetivo de

I. demonstrar a intolerabilidade da situação humilhante dos
hospitais públicos desse Estado.

II. fazer uma queixa contra o descompromisso das
autoridades estatais com a saúde da coletividade.

III. manifestar sua insatisfação diante da impossibilidade de
desempenhar sua profissão condignamente.

IV. expor que os problemas enfrentados atualmente têm suas
raízes nas condições estruturais da própria sociedade.

V. sinalizar que a questão em pauta compõe a base do
modelo dominante de atendimento popular nos países
capitalistas.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão

corretas é a

A) I e IV. D)  I, II e III.

B) II e V. E)  II, III e V.

C) III e IV.

16QUESTÃO

Quanto aos elementos linguísticos que compõem o texto, é
correto afirmar:

A) O termo “mais” (v. 1) é um modificador da forma verbal “é”.

B) O adjetivo “constrangedor” (v. 3) se aplica como qualificador
não só de “dia” (v. 1), mas também de “tempo” (v. 2).

17QUESTÃO

CONFÚCIO. Provérbio. Disponível em: <http://blogchinatur.
blogspot.com.br/2014/08/proverbios-chineses-escritos-pelo.html>.
Acesso em: 19 abr. 2018.

Nesse provérbio chinês, percebe-se a presença de uma figura
de linguagem conhecida como

A) hipérbole, devido à intensificação de um sentimento, que
se traduz em um exagero.

B) antítese, pela aproximação de ideias contrárias, que
enfatizam uma relação antagônica.

C) metáfora, mediante ocorrer uma comparação implícita entre
dois elementos com características comuns.

D) sinestesia, por haver uma combinação de diversas
sensações provenientes de diferentes sentidos numa só.

E) eufemismo, em virtude utilização de palavras agradáveis
em substituição de outras chocantes, para suavizar o
discurso.

C) A palavra “anestesia” (v. 4) exerce função subjetiva, o
mesmo ocorrendo como o vocábulo “medicamento” (v. 6).

D) As expressões “em uma maca” (v. 9) e “no corredor” (v. 9)
têm valor adverbial, embora expressem diferentes
circunstâncias.

E) A locução “Pode ser” (v. 11 e 15) traduz a certeza de que,
em todas as unidades citadas, a situação é a mesma,
invariavelmente.

18QUESTÃO

        De quando em quando, ela e o marido trocavam as suas
impressões com os olhos, e pode ser que também com a fala.
Uma só vez a impressão visual foi melancólica. Mais tarde
ouvi a explicação da mana Rita. Um dos convivas — sempre
há indiscretos  —  no brinde que lhes fez aludiu à falta de
filhos, dizendo “que Deus lhos negara para que eles se
amassem melhor entre si”. Não falou em verso, mas a ideia
suportaria o metro e a rima, que o autor talvez houvesse
cultivado em rapaz; orçava agora pelos cinquenta anos e tinha
um filho. Ouvindo aquela referência, os dois fitaram-se tristes,
mas logo buscaram rir e sorriram. Mana Rita me disse depois
que essa era a única ferida do casal. Creio que Fidélia
percebeu também a expressão de tristeza dos dois, porque
eu a vi inclinar-se para ela com um gesto do cálice e brindar a
D. Carmo cheia de graça e ternura:
       — À sua felicidade.

ASSIS, Machado de. Memorial de Aires. Disponível em: <file:///C:/
Users/Lucia/Downloads/memorial-de-aires%20(1).pdf>. Acesso em:
22 abr. 2018.
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19QUESTÃO

A fazenda renasceria – e ele, Fabiano, seria o vaqueiro,
para bem dizer seria dono daquele mundo. Os troços
minguados ajuntavam-se no chão: a espingarda de pederneira,

o aió, a cuia de água e o baú de folha pintada. A fogueira
estalava. O preá chiava em cima das brasas.

Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara

triste de Sinha Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa
do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos arredores.
A catinga ficaria verde.

Baleia agitava o rabo, olhando as brasas. E como não
podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a
hora de mastigar os ossos. Depois iria dormir.

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas, 65ª ed. Rio de Janeiro: Record,
1994, p. 16.

Considerando-se o fragmento transcrito no contexto da narrativa

de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é correto afirmar:

A) O discurso do narrador, ao relatar os fatos na terceira
pessoa, nesse excerto, vale-se tão somente do discurso

indireto.

B) O drama vivido por essa família é cíclico, embora se
caracterize, em certos aspectos, como uma espécie de sina
que lhe é peculiar.

C) Os meninos conseguem aprender a linguagem básica com

a mãe, que lhes explica o necessário, pois o pai sente
dificuldade de expressar-se.

D) Sinha Vitória consegue, nesse lugar, minimizar sua
frustração de possuir uma cama de lastro, já que passa a

ter uma vida mais confortável.

E) As personagens, fugindo da seca, chegam à referida
fazenda que estava abandonada, resolvem ali ficar à espera
do dono da terra, que aceita Fabiano como vaqueiro, mas

o humilha e o rouba sem escrúpulos.

20QUESTÃO

        Está aí a importância de saber direito o que é cidadania.
É uma palavra usada todos os dias e tem vários sentidos.
Mas hoje significa, em essência, o direito de viver
decentemente.
        Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder
expressá- la. É poder votar em quem quiser sem
constrangimento. É processar um médico que cometa um erro.
É devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta.
É o direito de ser negro sem ser discriminado, de praticar uma
religião sem ser perseguido.
        Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam
estágios de cidadania: respeitar o sinal vermelho no trânsito,
não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por
trás desse comportamento, está o respeito à coisa pública.
        O direito de ter direitos é uma conquista da humanidade.
Da mesma forma que a anestesia, as vacinas, o computador,
a máquina de lavar, a pasta de dente, o transplante do coração.
        Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para
que tivéssemos o direito de votar. E outros batalharam para
você votar aos dezesseis anos. Lutou-se pela ideia de que
todos os homens merecem a liberdade e de que todos são
iguais diante da lei.

DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: A infância, a
adolescência e os Direitos Humanos no Brasil. 5ª ed. São Paulo:
Ática, I994. p. 17-20. Direito de ter direitos.

A partir das informações do texto e considerando-se a realidade
circundante, é correto inferir que a cidadania do povo brasileiro

A) valida, na prática, a garantia dos direitos políticos e civis
assegurados pela Constituição.

B) conta com uma mobilidade social organizada, atuante e
preocupada com as causas públicas.

C) está ainda em processo de construção, apesar dos avanços
registrados até o presente momento.

D) se apresenta com direitos e deveres interligados, havendo
o respeito e o cumprimento de ambos.

E) demonstra uma crescente maturidade para atuar em prol
da efetivação de mudanças benéficas à coletividade.

*  *  *

Inserindo-se o fragmento na obra, está correto o que se afirma
em

I. O brinde que o convidado indiscreto e Fidélia fizeram foi
em comemoração às bodas de prata de D. Carmo e Aguiar.

II. A jovem que brida a anfitriã fora casada contra a vontade
dos pais, por inimizade política, com Noronha, já falecido.

III. O Conselheiro Aires fica interessado pela jovem viúva com
quem consegue estabelecer um romance que dura pouco.

IV. A irmã do narrador-personagem – Rita – bisbilhotava a vida
alheia para preencher o vazio de sua própria existência.

V. Outra pessoa de importância singular para esse casal era
o afilhado Tristão, considerado como um verdadeiro filho.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a

A) I e III.
B) II e IV.
C) III e V.
D) I, II e V.
E) II, III e IV.
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de 21 a 26QUESTÕES

TEXTO:

Unlike the evidence for taking 10,000 steps a day,
there is good evidence for the advice to do 150 minutes
of exercise a week. It has been shown to reduce the
risk of chronic illnesses and early death by 20 to 30 per

5 cent.
One of the first times that 150 minutes was

mentioned was in 1990 when a review suggested that
burning off 1,000 calories a week in moderate to
vigorous intensity activity was beneficial. This equated

10 to 30 minutes moderate exercise, five days a week.
“The evidence for 150 minutes of exercise a week is
based on long-term studies that show people who did
this much exercise had healthier hearts and lived
longer,” says Professor Batt. “It is scientifically based

15 with the physical activity guidelines being similar in many
countries, which strengthens its claim.”

However, not everyone agrees. A study last year
in the Canadian Journal of Cardiology called the 150
minutes per week an ‘arbitrary threshold’ and asked

20 guidelines to be altered to make it easier for people to
reach them. “Half of this activity might lead to marked
health benefits,” the researchers wrote.

Another paper by Canterbury Christ Church
University concluded that evidence shows 60 minutes

25 of exercise is sufficient to provide health benefits and
no evidence could be found for recommending 150
minutes. The researcher, Mike Weed, a professor of
applied policy sciences, questions that the guidelines
are evidence-based.

30 “It is possible that the current guidelines of 150
minutes may result in net harm to population health,”
he wrote, because health authorities have never
considered the evidence supporting a lower threshold
which may be achievable to more people.

UNLIKE THE EVIDENCE... Disponível em: <www.dailymail.comuk/
health/article-4287222/Exposed-truth-great-health-myths.html>.
Acesso em: 22 abr. 2018. Adaptado

21QUESTÃO

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

According to the text, the target of doing 150 minutes of exercise
a week

(  ) is based on proper research.
(  ) has proved to eliminate the risk of premature death.
(  ) is recommended by just a few countries nowadays.
(  ) started to be suggested as a healthy procedure in the

nineties.

The correct sequence, from top to bottom, is

A) T F T F
B) F T F T
C) T T F F
D) T F F T
E) F T T T

22QUESTÃO

The first time that doing 150 minutes of physical exercise a week
was said to be beneficial, people were advised to

A) get rid of one thousand calories per week.
B) avoid doing vigorous intensity activity.
C) break up that time in no more than twice a week .
D) burn up one thousand calories in each workout session.
E) start doing strength activity whenever they exercised.

23QUESTÃO

As far as the target of 150 minutes of exercise a week is
considered, the Canadian study

A) recommends it,
B) supports it.
C) encourages it.
D) is neutral about it.
E) disagrees with it.

24QUESTÃO

Considering healthy benefits of exercise, Mike Weed thinks that

A) sixty minutes a week is too little.
B) 150 minutes a week is harmless.
C) an hour a week is enough.
D) less than 150 minutes a week brings no benefits.
E) limits higher than fifty minutes a week should be encouraged.

25QUESTÃO

The phrase “strengthens its claim.” (l. 16) should be understood as

A) corroborates its assertion.
B) softens its declaration.
C) contradicts its postulate.
D) denies its statement.
E) undermines its affirmation.
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de 27 a 32QUESTÕES

26QUESTÃO

Considering language use in the text, it’s correct to say

A) The verb form “has been shown” (l. 3) describes a future
action.

B) The word “did” (l. 12) is functioning as a main verb.
C) The conjunction “However” (l. 17) expresses result.
D) The adjective “easier” (l. 20) is in the superlative degree.
E) The modal “might” (l. 21) expresses certainty.

TEXTO:

Ever wish you could shut off your appetite?
Doctors may have found a way to freeze a nerve in the
back that carries hunger signals to the brain and
reduces appetite.

5 Doctors from Emory University School of Medicine
studied people who were “moderately” to “severely”
obese to see if there is a connection between the
“hunger nerve” and one’s ability to lose weight — and
keep it off.

10 The “hunger nerve,” also called the posterior vagal
trunk, signals your brain that you’re hungry when your
stomach is empty. “Ninety-five percent of people who
embark on a diet on their own will fail or gain their weight
back at the six- or 12-month mark,” said lead researcher

15 Dr. David Prologo.  “The reason for this is the body’s
backlash to the calorie restriction,” he added. 

Doctors were able to shut down the signal of the
“hunger nerve” in 10 patients by surgically inserting a
needle into the patient’s back, freezing the nerve for

20 two minutes, with the guidance of live images from a
CT (computed tomography) scan. At the end of the
procedure, the probe was removed and a small
bandage was applied to the skin, with the patients going
home the same day. In seven, 45 and 90-day follow-up

25 visits, patients reported a reduced appetite at each clinic
appointment, with an average weight loss of 3.6 percent
along with a 13.9 percent decrease in BMI (body mass
index) numbers.

DADOURIAN, Melanie. Ever wish...Disponível em: <www.foxnews.
com/health/2018/03/23/freezing-hunger-nerve-could-help-with-weight-
loss-new-study-finds.html>. Acesso em: 22 abr. 2018.

27QUESTÃO

In the medical trial mentioned in the text, doctors

A) failed to disrupt the patients’ appetite.

B) tried to increase the patients’ appetite.

28QUESTÃO

The posterior vagal trunk is called “the hunger nerve” because it

A) sends nonstop messages to the brain that we are hungry.

B) stops working when our stomach is empty.

C) tells our brain when we want food.

D) fails to send messages to the brain when we are satiated.

E) stops the communication with our brain when we are
hungry.

29QUESTÃO

The medical procedure mentioned in the text

A) contributed to weight gain in some of the participants.

B) made the participants work up a big appetite later on.

C) proved not to reduce fat in the participants’ body.

D) seemed not to work with some of the 10 participants.

E) led to decreased appetite and weight reduction in all the

participants.

30QUESTÃO

According to the text, most dieters have trouble maintaining
weight loss

A) due to the body’s negative response to eating fewer

calories.

B) because they usually eat far more calories than
recommended.

C) when they don’t follow their nutritionists’ instructions
correctly.

D) if their diet is not as strict as it should be.

E) because they don’t do vigorous exercise when they are on

a diet program.

31QUESTÃO

The doctors who took part in this experiment think that freezing
“the hunger nerve”

A) will certainly solve the obesity problem.

B) may hold a promise for weight loss.

C) may encourage unhealthy eating habits.

D) will trick the body to refuse ingesting fatty foods.

E) has shown to be an aggressive medical procedure.

32QUESTÃO

The phrsal verb “shut down” (l. 17) means

A) hide.

B) remove.

C) replace.

D) activate.

E) stop operating.

C) managed to inhibit the patients’ appetite.
D) instructed the patients on a new diet procedure.
E) kept the patients in hospital so as to be monitored full time.

Inglês |



11UNIT - Centro Universitário Tiradentes - Maceió
Processo Seletivo Medicina 2018 - 2o Semestre - 1o dia

de 33 a 35QUESTÕES

TEXTO:

Opioids are generally used for moderate and severe pain relief. They are intended to be used for a limited period
of time to treat pain that does not respond to standard painkillers like aspirin, ibuprofen and
paracetamol. Examples of when the drugs are likely to be used include aiding with acute pain — such as after
surgery — or for cancer patients or people at the end of life.

5 While there are good reasons for taking opioids, they can be highly addictive. The feelings of pleasure that result
from taking an opioid can also make people want to continue experiencing those feelings, which can contribute to
psychological dependence on the drugs. At lower doses, opioids can make people feel sleepy, but higher doses of the
drugs can slow your breathing and heart rate, which can lead to death.

Mixing any opioid painkillers with alcohol, or with other sedatives such as benzodiazepines, can also have
10 serious consequences.

OPIOIDS ARE... Disponível em: <www.bbc.com/news/health-43462975>. Acesso em: 22 abr. 2018.

33QUESTÃO

About opioids, it’s correct to say that they

A) are indicated when common painkillers don’t work.

B) are drugs of continuous use.

C) unsuitable are for terminal patients.

D) should be avoided in surgery procedures.

E) are said to aggravate pain.

34QUESTÃO

Among some side effects of opioids, the one not mentioned in the text is that they can cause

A) sedation.
B) euphoria.
C) cardiovascular troubles.
D) overweight problems.
E) respiratory depression.

35QUESTÃO

High doses of  opioids have a reputation for

A) curing cancer.

B) fatal overdose.

C) causing allergies.

D) severe headaches.

E) solving psychological disorders.

*  *  *
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22QUESTÃO

de 21 a 27QUESTÕES

TEXTO :

Ahora en Nicaragua he comprendido con más
viveza que nunca que el problema de muchos países
de América Latina es que son sociedades duales. La
sociedad dual se caracteriza por tener dos mundos en

5 uno: el tercero y el primero dentro de una misma nación,
bajo las mismas autoridades y la misma bandera. En
cierta medida siempre ha sido así, pero se ha hecho
más estridente  por efecto de la globalización. La
sociedad dual ahora está evolucionando hacia una

10 sociedad del apartheid, en que la línea divisoria  no  es
entre negros y blancos, sino entre ricos y  pobres,  entre
los  incluidos  en a  globalización  y  los  excluidos   o
machacados por ella.

América Latina aventaja a los demás países del
15 mundo en desigualdad. En Brasil, el 20% de la

población (el quintil) de ingresos más altos se lleva  el
63%  del ingreso nacional, lo que supone 24 veces el
ingreso del quintil más pobre. Para poder comparar,
hay que notar que en los países de Europa occidental

20 la diferencia es de siete veces.
La sociedad dual es un gran freno al cambio.

Desde  dos mundos tan  distintos  no  se puede  plantear
un proyecto de nación diferente ni proponer una
estrategia de desarrollo distinta, porque una parte está

25 satisfecha de cómo van las cosas. Con el acceso a
las nuevas tecnologías y el disfrute de los servicios
financieros, de comunicaciones y de entretenimiento
del primer mundo y con el servicio doméstico del
tercero, los ricos de la sociedad dual se benefician

30 realmente  de lo mejor  de  los  dos  mundos. ¿Por  qué
habrían de cambiar?

En Europa, después de la Segunda Guerra
Mundial, las naciones se levantaron en virtud de un
esfuerzo colectivo, fruto de un pacto social para la

35 reconstrucción nacional. Todas las clases sociales,
cediendo algo de lo que consideraban sus privilegios o
sus conquistas, pudieron reconstruir sus países y elevar
“milagrosamente” su  nivel  de vida en muy pocos años.
Pero entonces ninguna clase social estaba bien. Un

40 pacto semejante, que sería la única solución viable para
América Latina, por desgracia no es posible porque
hay una parte minoritaria de la sociedad que no tiene
necesidad de que cambien las cosas.

Dado que la resistencia de los pueblos a los malos
45 tratos no es infinita, es una ley que los pobres y los

excluidos tendrán que reaccionar. Como  no  se haga

pronto algo para desactivar la bomba de relojería que
lleva en sus entrañas la sociedad dual, ésta explotará.
La revolución social individualista, que se caracteriza

50 irresponsablemente como “delincuencia común”,
anuncia esa explosión.

AHORA en Nicaragua. El Pais, Madrid, p. 6, 8 set. [2006?]. Adaptado.

Señale Verdadero (V) o Falso (F).

Tras una lectura general del artículo, puede concluirse que su
tema es la

(  ) justicia social en la era de la globalización.

(  ) inminencia de una revolución liderada por los excluidos.

(  ) desigualdad y la necesidad de una reforma consensuada.

La secuencia correcta de arriba abajo, es

A) F F V
B) F V F
C) V F V
D) V V F
E) V V V

Una sociedad dual es aquella en la que

A) existe discriminación racial.
B) conviven blancos y negros.
C) hay carencia de productos básicos.
D) se encuentran dos polos de desarrollo.
E) cohabitan dos poderes bajo una bandera.

21QUESTÃO

Sobre la globalización y sus efectos, se señala que ha

A) supuesto un impulso para el progreso.

B) contribuido a la separación por raza.

C) significado la generalización de la miseria.

D) sido el principal motor de la exclusión social.

E) extremado las desigualdades existentes.

23QUESTÃO

Entre las consecuencias de la dualidad, se cita

A) el bajo nivel de ciertos servicios, impropio de países

desarrollados.

B) la lentitud con la que se implementan las medidas
económicas.

C) la disparidad de intereses existente entre las clases.

D) la  dificultad  de  mantener  la  estabilidad  financiera.

E) el incremento del desempleo y la falta de perspectivas.

24QUESTÃO
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Señale Verdadero (V) o Falso (F).

Acerca del estado del bienestar, se dice que

(  ) fue posible gracias al consenso de todas las clases sociales.
(  ) se alcanzó porque las clases bajas se unieron para eliminar

los privilegios de las clases pudientes.
(  ) representó un aumento muy relativo del nivel de vida, pues

Europa continuó viviendo mal mucho tiempo.

La secuencia correcta de arriba abajo, es

A) V F F
B) V F V
C) F V F
D) F F V
E) V V V

25QUESTÃO

En cuanto al futuro de América Latina, el autor cree que

A) depende de la cooperación internacional para el desarrollo.
B) es, en el peor de los sentidos, imprevisible si no se

interviene para mejorar la situación de la mayoría.
C) sería más esperanzador si ocurriese una desgracia que

permitiese empezar de cero.
D) se podría ser optimista si hubiese una revolución, suceso

imposible en una sociedad individualista.
E) se asistirá a un empeoramiento progresivo de las

condiciones de vida.

Son semánticamente equivalentes las palabras

A) “viveza” (l. 2) y animación.

B) “estridente” (l. 8) y ruidosa.

C) “machacados” (l. 13) y aplastados.

D) “ingresos” (l. 16) y entradas.

E) “notar” (l. 19) y calificar.

26QUESTÃO

27QUESTÃO

de 28 a 31QUESTÕES

TEXTO:

La ropa habla sobre la persona que la lleva. Lo
primero que dice es la clase social a la que pertenece.
T. Veblen apunta en su Teoría de la clase ociosa que el
gasto en vestimenta muestra la capacidad para

5 consumir y cambiar de atuendo en cada temporada, y
va proclamando que no sólo se posee dinero para
gastar en trapos sino que no se tiene que trabajar  para
comprarlos. Ya había señalado otro sociólogo, H.
Spencer, que el objetivo de esas prendas incómodas

10 que han llevado las mujeres a lo largo de los siglos es
impedirles hacer nada. Al portarlas, las mujeres
anuncian que no necesitan  producir, y sus  hombres,
que pueden permitirse el lujo de mantenerlas ociosas.

Los sociólogos han llamado la atención sobre los
15 dos polos opuestos que supone el hecho de vestirse:

el de imitar y el de distinguirse. “Quieres parecerte a
los demás, pero ser mejor”, aclara la socióloga M.

28QUESTÃO

El texto trata

A) del vestirse como rasgo de identidad grupal.
B) del uso de la ropa en función de la clase social.
C) del  vestido  como instrumento de comunicación.
D) de la ropa como medio de distinguirse de los otros.
E) del reflejo de la lucha de sexos en la indumentaria.

Se dice, en el texto, que

A) quienes compran ropa son los ricos que no trabajan.

B) la gente tímida intenta expresarse a través de la ropa.

C) algunos compran ropa para causar la envidia de otros.

D) las clases menos favorecidas nunca pueden vestirse bien.

E) los que cambian de ropa a menudo muestran su poder
adquisitivo.

29QUESTÃO

Señale Verdadero (V) o Falso (F).

Según el texto, algunos sociólogos han

(  ) visto el vestido como forma de marcar status.

(  ) señalado la falta de productividad de la mujer.

(  ) resaltado la tendencia femenina a la ociosidad.

La secuencia correcta de arriba abajo, es

A) V F F
B) V F V
C) F V F
D) F F V
E) V V V

30QUESTÃO

Barrio. Esta es una de las peculiaridades que provocan
que la juventud sea el momento de más receptividad a

20 la moda, que la actual ropa dirigida a las masas sea
mayoritariamente juvenil y que las tallas sean cada vez
menores.

Excepto en el caso de los jóvenes, si nos enseñan
la ropa de una persona, averiguamos inmediatamente

25 su sexo. Pese a que las mujeres han  masculinizado
en parte su vestuario, el sistema de la moda está
claramente inclinado hacia uno de los sexos. La ropa
es un elemento de seducción sólo para uno de los
sexos y, como nota Simone de Beauvoir, tiene poco

30 que ver con el  amor.  Pero,  por  supuesto,  no todo el
mundo tiene las mismas razones para vestirse. El
psicoanálisis o la escuela psicológica de la Gestalt han
considerado el vestido como la extensión del yo
corporal. Otras disciplinas se han añadido  a estas

35 interpretaciones. R. Barthes y U. Eco la han
considerado desde el punto de vista de la semiología.
Para ellos, la moda es un auténtico lenguaje de signos
visuales. Dice Eco que “nadie puede hacerse el nudo
de la corbata ante  el  espejo  sin  tener  la  sensación

40 de seguir una opción ideológica”.

LA ROPA habia... Muy Interesant. n. 241, p. 129-130, jun. [2003?].
Adaptado.
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32 e 33QUESTÕES

TEXTO:

Cuando se es honesto, los demás tienden a

confiar en nosotros. Saben que sea cual sea

la situación, no ocultaremos la verdad ni presentaremos

ningún tipo de excusas. Es cierto que esa cualidad

5 puede costar también la pérdida de ciertas ofertas

tentadoras o incluso de alguna amistad pero, a cambio,

revierte en un aumento del respeto por uno mismo y

de la dignidad personal.

CUANDO se estuda... Clara España, p. 178-179. [2015?]. Adaptado.

32QUESTÃO

Señale Verdadero (V) o Falso (F).

Cabe aseverar que la

(  ) gente honesta no pide disculpas.

(  ) rectitud no siempre trae beneficios.

(  ) dignidad personal es el reflejo de la confianza ajena.

La secuencia correcta de arriba abajo, es

A) V V V

B) V V F

C) V F V

D) F F V

E) F V F

31QUESTÃO

Tal como se han aplicado en el texto, son sinónimos

A) “trapos” (l. 7) y andrajos.

B) “prendas” (l. 9) y ropas.

C) “hecho” (l. 15) y caso.

D) “tallas” (l. 21) y formas.

E) “enseñan” (l. 23) y descubren.

Es correcto afirmar que

A) “cual” (l. 2) podría, en este caso, sustituirse por el también

relativo como.

B) “esa” (l. 4) tiene, como todo demostrativo, valor deíctico y

aquí se refiere a la confianza.

C) “incluso” (l. 6) es un participio y como tal desempeña

función adjetiva.

D) “a cambio” (l. 6) es una locución prepositiva con el

significado de por el contrario.

E) “uno” (l. 7) puede clasificarse dentro de la categoría

gramatical de los numerales cardinales.

33QUESTÃO

34 e 35QUESTÕES

TEXTO:

Para ellos, competir no significa aprovecharse de
los demás, sino hacer las cosas lo mejor posible
evitando mostrar hostilidad o desprecio hacia  quienes
los  rodean.  Sienten placer por el trabajo bien hecho y

5 les gusta que se les reconozca por ello, aunque también
saben premiarse a sí mismos por sus propios logros.

PARA ELLOS... Clara España. p. 179, [2015?]. Adaptado.

Por la descripción que se da de los que tienen éxito, puede

decirse que son

A) arrogantes.

B) críticos.

C) abusones.

D) perfeccionistas.

E) presumidos.

34QUESTÃO

35QUESTÃO

Cabe afirmar:

A) “Para ellos” (l. 1) es el sujeto de la oración de que la forma
parte.

B) “lo” (l. 2) es un artículo neutro que nunca se usa con

sustantivos.

C) “hacia” (l. 3) expresa límite o inclusión.

D) “que se les reconozca por ello” (l. 5) funciona como objeto
directo.

E) “aunque” (l. 5) es una conjunción que aporta el significado
de adición.

*  *  *
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36QUESTÃO

Em um grupo de 50 médicos, 92% fizeram toda ou parte de sua formação nas universidades
X, Y e Z.

Sabendo-se que 17 médicos estudaram em X e 18 em Y, com apenas 3 estudando em
ambas, e nenhum estudando em todas as três, é correto concluir que o número de médicos
que estudaram em Z, mas não nas outras, é igual a

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

37QUESTÃO

Para um teste clínico, um grupo de 378 pacientes deve ser dividido em equipes, todas com
o mesmo número de pacientes.

Se o número de equipes deve estar entre 10 e 20, então o número máximo de pacientes
por equipe é

A) 27

B) 29

C) 32

D) 34

E) 37
38QUESTÃO

Das crianças de uma escola, três quintos já tomaram a vacina contra a febre amarela, e
metade delas já tomou também a vacina contra a influenza. Dentre as que não tomaram
a vacina da febre amarela, apenas um terço tomou a da influenza.

Ao todo, a fração de crianças que não tomou a vacina da influenza é

A)

B)

C)

D)

E)

39QUESTÃO

Para ser eficaz e segura, a dose x, em mg, de um medicamento deve satisfazer as condições

|2x − 35| < 19  e  |12 − x| > 8.

Isso ocorre se, e somente se, x satisfizer a condição

A) 4 < x < 8.

B) 4 < x < 20.

C) 8 < x < 20.

D) 8 < x < 27.

E) 20 < x < 27.
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40QUESTÃO

Uma clínica costumava realizar n atendimentos por mês. Nos 6 meses em que esteve em
reforma, esse número diminuiu, a cada mês, a uma taxa constante, até cair pela metade.
Concluída a reforma, passou a aumentar ao dobro da taxa anterior, e, ao final de outros
4 meses, atingiu 100 atendimentos mensais a mais do que antes da reforma.
Nessas condições, é correto afirmar que o valor de n está no intervalo

A) [450,500[
B) [500,550[
C) [550,600[
D) [600,650[
E) [650,700[

41QUESTÃO

A temperatura T de um paciente variou em função do tempo t, medido de quando ele foi
medicado, de acordo com T(t) = 39 + kt − t2, em que k é uma constante.

Se a temperatura máxima atingida foi de 41, 25°C, ela ocorreu

A) 30min após a medicação.
B) 45min após a medicação.
C) 1h após a medicação.
D) 1h15min após a medicação.
E) 1h30min após a medicação.

42QUESTÃO

Para comprar um equipamento para sua clínica, um médico tomou um empréstimo de
R$18 000,00 a juros compostos de 8% ao mês.

Usando log53 ≅ 0,683, se preciso, é correto concluir que, se não for feito qualquer pagamento,
essa dívida irá ultrapassar R$50 000,00 em cerca de

A) 13 meses.
B) 15 meses.
C) 18 meses.
D) 20 meses.
E) 22 meses.

43 e 44QUESTÕES

Após ser exposta a um antibiótico, a população de uma cultura bacteriana diminui de forma
exponencial, caindo de 81 000 para 24 000 bactérias em 3 horas.

43QUESTÃO

Em mais 1 hora de exposição, essa população deverá chegar a

A) 5 000 bactérias.

B) 8 000 bactérias.

C) 12 000 bactérias.

D) 16 000 bactérias.

E) 20 000 bactérias.

44QUESTÃO

Usando  log23 ≅ 1,585, se preciso, é correto estimar o tempo necessário para a população

cair pela metade em, aproximadamente,

A) 1h34min

B) 1h42min

C) 1h54min

D) 2h08min

E) 2h16min
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45QUESTÃO

Em abril de 2017, uma clínica teve um faturamento de R$150 000,00. Esse valor aumentou
a cada mês em uma progressão aritmética, chegando a R$210 000,00 em dezembro do
mesmo ano.

O faturamento total, nesse período, foi de

A) R$1 440 000,00
B) R$1 530 000,00
C) R$1 620 000,00
D) R$1 710 000,00
E) R$1 800 000,00

46QUESTÃO

Sabendo-se que a inversa de certa matriz A =  é A−1 = , em

que  m, n, x, y, z são constantes, é correto afirmar que o valor de x + y + z  é

A) − 4
B) − 2
C) 0
D) 1
E) 3

47 e 48QUESTÕES

Um hospital tem vagos 3 quartos individuais com banheiro, 1 sem banheiro e 4 leitos de
enfermaria, quando chegam 8 pacientes para serem internados, sendo que todos podem
ser acomodados em qualquer uma dessas vagas.

47QUESTÃO

O número de escolhas distintas de quais pacientes f icarão em cada tipo de
acomodação é

A) 61
B) 280
C) 840
D) 1680
E) 6720

48QUESTÃO

Entre os pacientes, há 2 irmãos.

Se a distribuição dos pacientes for feita de forma aleatória, a probabilidade de ambos
receberem o mesmo tipo de acomodação é de, aproximadamente,

A) 22%
B) 32%
C) 38%
D) 46%
E) 50%

49QUESTÃO

O centro da circunferência C1: x2 + y2 + mx + ny = 8 será um ponto da circunferência
C2:  x

2 + y2 = 4, se as constantes m e n satisfizerem a equação

A) m2 + n2 = 1

B) m2 + n2 = 2

C) m2 + n2 = 4

D) m2 + n2 = 8

E) m2 + n2 = 16

Matemática |



18UNIT - Centro Universitário Tiradentes - Maceió
Processo Seletivo Medicina 2018 - 2o Semestre - 1o dia

50QUESTÃO

Duas veias V1 e V2, de formato cilíndrico, têm o mesmo raio externo, mas, em V1, a espessura
da parede é metade do raio e, em V2, é um terço do raio.

Considerando-se trechos de igual comprimento, dessas veias, o volume de sangue em V2

é maior do que o de V1 cerca de

A) 33%

B) 54%

C) 78%

D) 125%

E) 137%

*  *  *  *  *  *
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