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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

Você receberá do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno, com o enunciado das 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, sendo: 
GEOGRAFIA de 1 a 10 e HISTÓRIA de 11 a 20, FÍSICA de 21 a 35, QUÍMICA de 36 a 50 e BIOLOGIA de 51 
a 70.
b) 1 Cartão destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

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 a 
FOLHA DE RESPOSTAS.

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 a FOLHA DE RESPOSTAS.

O TEMPO DISPONÍVEL PARA 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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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Geografia
Questões de 1 a 10

Geografia |

2QUESTÃO

3QUESTÃO

4QUESTÃO

1QUESTÃO

A ilustração representa a formação de

A) movimentos ascendentes do ar atmosférico, provocando
nevoeiros acima da cidade.

B) chuvas convectivas no inverno, ocasião em que as
inversões térmicas são menos frequentes.

C) efeito estufa natural sobre as cidades, em função das
elevadas temperaturas registradas no solo urbano.

D) chuvas químicas, que são mais usuais por ocasião dos
equinócios, uma vez que os nevoeiros e os granizos
proporcionam uma despoluição da atmosfera.

E) inversão térmica, fazendo com que os poluentes em
suspensão se concentrem  nas camadas inferiores da
atmosfera, alterando a visibilidade do ar.

O padrão mundial de distribuição e organização das paisagens
naturais é explicado por uma série de fatores que se conjugam.

Entre eles, estão a

A) latitude, o clima e a altitude.

B) vegetação, o oceano e o solo.

C) distribuição dos rios, o clima e as correntes marinhas.

D) longitude, as correntes marinhas e a rotação da Terra.

E) latitude, os processos tectônicos e a rotação da Terra.

Os conhecimentos sobre a diversidade climática do continente
americano permitem afirmar:

A) O Continente Sul-Americano possui território inserido em
duas grandes zonas climáticas, a intertropical e a
temperada.

B) As áreas desérticas, no sudoeste dos Estados Unidos e
no norte do México, são decorrentes da conjugação de
inúmeros fatores, dentre os quais a ação da corrente
marinha de Humboldt e as elevadas cadeias de
montanhas.

O bioma da Mata Atlântica ocupa uma área de
1.110.182km², corresponde 13,04% do território
nacional, é constituído, principalmente, por
mata, ao longo da costa litorânea, que vai do
Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A
Mata Atlântica passa pelos territórios dos
Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e
Santa Catarina, e parte do território dos Estados
de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraíba, Paraná,  Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Sergipe. Apresenta uma variedade de
formações, engloba um diversificado conjunto
de ecossistemas florestais, com estrutura e
composições florísticas bastante diferenciadas,
acompanhando as características climáticas da
região onde ocorre. (MATA ATLÂNTICA. 2018).

A Mata Atlântica, no Brasil, apresenta uma cobertura natural

A) xerófita, recobrindo toda a faixa de zona da mata brasileira.

B) subtropical perenifólia, localizada na porção ocidental do
país, ao longo de todo o litoral.

C) subcaducifólia subtropical, recobrindo a área
compreendida pelo planalto central brasileiro.

D) conífera, localizada próximo ao litoral e constantemente
inundada em função dos efeitos do clima.

E) tropical úmida, extensamente devastada e substituída por
áreas de pastagem, cultivo e outras modalidades de uso
do solo.
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C) A incidência do plano de radiação solar é maior sobre o
Trópico do Câncer, nos meses de solstício de  verão,  no
hemisfério sul.

D) A influência oceânica no clima, na América do Sul, se
restringe ao litoral brasileiro.

E) Os  domínios subtropicais  da América do Sul se
restringem às baixas latitudes.

5QUESTÃO

O povoamento e a ocupação do território brasileiro, em geral,
estão ligados à evolução econômica do país.

Nesse contexto, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas
falsas.

(  ) O  solo massapê  e  o  clima  tropical  úmido, na Zona
da Mata nordestina,  contribuíram  para  o desenvolvimento
da cana-de-açúcar.

(  ) A  pecuária,  no  período  colonial, possibilitou um
povoamento disperso, notadamente no Vale do São
Francisco.
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6QUESTÃO

Os conhecimentos sobre a estrutura fundiária do Brasil permitem

afirmar:

A) Os latifúndios por exploração estão todos concentrados na

região Sudeste.

B) Atualmente, a disputa pela posse de terras, no Brasil, se
limita às terras devolutas.

C) Os latifúndios são responsáveis por 80% da produção de
alimentos destinados ao mercado interno.

D) A estrutura fundiária é arcaica e incompatível com as

necessidades da população.

E) De acordo com a Constituição brasileira de 1988, a reforma
agrária a ser implantada no país deverá ser radical,
atingindo todo tipo de propriedade rural.

7QUESTÃO

Com base nos conhecimentos sobre o comércio interno e
externo brasileiro, é correto afirmar:

A) A concentração da rede de transportes na Região Sul
revela que a maioria do comércio interno ocorre nessa

área.

B) A maior parte das exportações brasileiras é representada
por produtos industrializados, enquanto as importações são
basicamente de produtos primários.

C) A produção nacional de petróleo, atualmente, é suficiente

para o consumo interno, porém o país continua importando
esse produto, principalmente de Cabo Verde e de
Moçambique.

D) O minério de ferro de Minas Gerais tem como principal

corredor  de   exportação   a  Estrada  de  Ferro  Vitória-Minas,
que conduz o minério ao porto de Tubarão, no Espírito
Santo.

E) O Mercosul, integrado pelo Brasil, por países do Cone Sul,

pela Bolívia, pela Venezuela e pelo Chile, tem sua origem
ligada a acordos comerciais estabelecidos entre o Brasil
e o Paraguai durante a fase imperial.

8QUESTÃO

A análise da charge, aliada aos conhecimentos sobre o processo

de industrialização brasileira durante o período do milagre
econômico, permite afirmar:

A) O setor secundário foi reduzido e o setor quaternário,
ampliado.

B) A industrialização apoiou-se na conjuntura internacional,
favorável às exportações.

C) As  regiões brasileiras, com  o milagre  econômico,

obtiveram um desenvolvimento heterogêneo e as
desigualdades regionais foram acentuadas.

D) Os  interesses  das  empresas  estatais  e  da  iniciativa
privada preponderaram sobre o capital estrangeiro, no

processo de desenvolvimento industrial brasileiro.

E) A possibilidade   de  realizar um  milagre econômico  levou
o governo brasileiro a privatizar todas as estatais do país.

9QUESTÃO

A partir dos conhecimentos sobre o continente americano,

marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) A América   Latina  é formada por um  conjunto de  países

com características econômicas homogêneas e com igual

desenvolvimento industrial.

(  ) As  fronteiras   econômicas   existentes   entre a América

Latina e a América Anglo-Saxônica constituem uma nítida

linha de fratura geopolítica, no contexto mundial.

(  ) O subdesenvolvimento  da  América  Latina é explicado pelo

passado colonial, pela colonização de povoamento e pela

“vocação agrícola” da região.

Geografia |

(  ) A  mineração foi responsável pela ocupação das áreas
litorâneas do território brasileiro.

(  ) A exploração da borracha motivou o deslocamento da
população para a Amazônia Ocidental, o que determinou

a criação da Zona Franca de Manaus.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) F F V V

B) V F V F

C) V F F V

D) F V F F

E) V V F F
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10QUESTÃO

Com base nos conhecimentos sobre a estrutura da população mundial, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) A explosão demográfica, na América Latina, foi totalmente compensada pela forte emigração para os Estados Unidos.

(  ) Os vazios demográficos, chamados de regiões anecúmenas, de difícil ocupação humana, ocorrem nas altas montanhas, nas
regiões polares e nos desertos.

(  ) A imigração europeia e asiática no Brasil, no início do período republicano, contribuiu para disseminar por todo o território
nacional as inovações introduzidas pelos imigrantes.

(  ) A área que engloba o sul, o leste e o sudeste da Ásia reúne grande parte da população mundial, contendo o que se denomina

de “formigueiro humano”, ou seja, lugares muito povoados, com alta densidade demográfica.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a

A) V V F F

B) V F V F

C) F F V V

D) F V F V

E) V F F V

(  ) A  América   Latina  apresenta  um descompasso entre o crescimento econômico e o processo de desenvolvimento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

A) V V F F

B) F V F V

C) F V V F

D) F F V V

E) V F V F

Geografia |

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

História
Questões de 11 a 20

11QUESTÃO

A divisão da História em períodos varia conforme o referencial
teórico adotado, e, desta maneira, para muitos pesquisadores,
a Idade Moderna seria uma época de transição entre o sistema
feudal em decadência e o capitalismo em formação.

Sendo assim, contribuíram para essa transição a

A) Reforma Luterana, que enfraqueceu o poder do clero
católico e da nobreza feudal, favorecendo o fortalecimento
do poder real no Sacro Império Romano Germânico.

B) política mercantilista, que, através do livre cambismo e da
liberdade comercial e de produção, fortaleceu
economicamente a burguesia e, consequentemente, as
práticas econômicas capitalistas.

C) formação dos Estados Modernos, cuja centralização política
permitiu a unificação do mercado e o apoio estatal para as
práticas mercantis, favorecendo os interesses burgueses.

D) superação da sociedade estamental, extinguindo os
privilégios feudais com o processo de formação do Estado
absolutista e  de fortalecimento do poder real.

E) renascença cultural e o humanismo, que criticaram
fortemente os laços feudais de servidão e defenderam a
ampla participação política dos mais diversos setores
sociais.

12QUESTÃO

A relação que existe entre o acúmulo de capital
e essa religião apoia-se no fato de que ela
possuía um espírito próprio para abrigar o
desenvolvimento capitalista, levando em
consideração a forma de viver baseada em
simplicidade e sobriedade e pela forma com a
qual se encarava o trabalho e as riquezas. Para
os seus seguidores, o trabalho era visto como
uma vocação dada por Deus e as riquezas, como
bênçãos recebidas, fruto deste trabalho. (A
RELAÇÃO... 2018).

As religiões se desenvolvem dentro de um tecido social, sendo

intimamente relacionadas com outros aspectos da sociedade,

sendo assim, para certos teóricos, o capitalismo se desenvolveu,

dentre vários fatores, apoiado na ética do

A) Catolicismo medieval.

B) Luteranismo.

C) Calvinismo.

D) Anabatismo.

E) Anglicanismo.

13QUESTÃO

O primeiro período geo-histórico ocorreu durante

o século XVI e se estendeu até a primeira metade
do século XVII, podendo ser sintetizado, sob o
ponto de vista da configuração territorial, segundo

Moraes (2000), em uma única palavra:
“instalação”. Para tanto, os portugueses
preocuparam-se em fundar alguns núcleos de

ocupação, reconhecer a faixa litorânea e,
concomitantemente, explorar o pau-brasil (ainda
abundante em quase toda a mata atlântica) como

matéria-prima para tingimento de tecidos e para
a construção de navios e móveis em Portugal.
Ainda nas primeiras décadas do século XVI, o

território da América Portuguesa foi dividido em
quinze capitanias hereditárias, numa tentativa de
superar a fracassada experiência de exploração

baseada no sistema feitorial implantado no Brasil
logo após o seu “descobrimento”. (O
PRIMEIRO... 2018).

A organização administrativa do Brasil colônia esteve vinculada

ao processo econômico e à formação territorial da América

portuguesa, como se pode inferir na

A) instalação das Capitanias Hereditárias, que garantiram

poderes absolutos e independentes aos capitães

donatários, além do direito de vender sesmarias,

incentivando a exploração econômica colonial.

B) ocupação inicial da zona litorânea, em decorrência da

ausência da resistência indígena, cujas tribos litorâneas

colaboraram com a exploração metropolitana, em

contraposição à atitude, dos indígenas que ocupavam o

interior.

C) criação do Governo-Geral e na fundação da cidade do

Salvador, objetivando estabelecer a autonomia

administrativa colonial e a  quebra da resistência dos

colonos portugueses ao processo tributário metropolitano.

D) expansão territorial provocada pela pecuária extensiva ao

longo do rio São Francisco, e da criação de uma sociedade

urbana, em decorrência do desenvolvimento da atividade

mineradora nas áreas das Minas Gerais.

E) atuação dos bandeirantes paulistas, que provocou a

redivisão do território brasileiro em estados e a transferência

da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, devido à

decadência da mineração e ao surgimento da economia

cafeeira.

Processo Seletivo 2018 - Medicina
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14QUESTÃO

A industrialização europeia decorreu de um longo processo,
cujas características variaram conforme o espaço e o tempo,
como se pode inferir

A) na campanha inglesa para a abolição da escravidão nas
colônias luso-espanholas, objetivando liberar mão de obra
para as indústrias inglesas.

B) na criação do Bill Aberdeen, pela Inglaterra, que
estabeleceu o combate ao tráfico negreiro, visando explorar
a mão de obra africana na própria África, no processo de
expansão imperialista.

C) na aliança franco-britânica no combate ao processo de
independência das Treze Colônias, buscando evitar o
surgimento de uma potência industrial no continente
americano.

D) no atraso do processo de unificação política da Alemanha,
que impediu o desenvolvimento industrial alemão e sua
expansão colonialista no continente africano.

E) no estabelecimento de uma política social de proteção ao
trabalhador, durante a Primeira Revolução Industrial,
objetivando conter a expansão das ideias socialistas.

15QUESTÃO

O tabelamento de preços de produtos nos
supermercados foi uma das principais medidas
do Plano Cruzado, projeto econômico do
presidente José Sarney para o Brasil, anunciado
no dia 28 de fevereiro de 1986, período da
hiperinflação no país. 
Com a tabela da Sunab (Superintendência
Nacional de Abastecimento e Preços) em
punhos, a população saía às compras e
aproveitava para verificar se os
estabelecimentos estavam respeitando a lei que
congelava os valores dos produtos.
As donas-de-casa e consumidores que levavam
as tabelas para os supermercados foram
apelidados de “fiscais do Sarney”, já que muitos
denunciavam a remarcação de preços
irregular. (CONGELAMENTO... 2018).

O congelamento dos preços dos produtos, ocorrido durante o
governo Sarney, durante a vigência do Plano Cruzado, encontra
precedente histórico

A) no Colbertismo estabelecido durante o governo de Luís XIV,
na França.

B) no Fisiocratismo defendido pelo economista francês
Quesnay, no século XVIII.

C) na Teoria do Valor-Trabalho, defendida pelo economista
inglês Adam Smith.

D) na Lei do Máximo, implantada no governo jacobino durante
a Revolução Francesa.

E) no estabelecimento do zollverin, no processo de unificação
política alemã.

16QUESTÃO

O primeiro levantamento geral da atividade
industrial no Brasil foi efetuado em 1907, por
uma organização privada, o Centro Industrial do

Brasil, a pedido do governo federal (IBGE, 1986).
Os resultados desse inquérito foram recebidos
pelos seus próprios organizadores com
manifesta surpresa, quando se constatou que a
maior parte do consumo aparente de vários
produtos manufaturados de uso corrente no País
já era atendida pela produção nacional [...]. No
que se refere aos tecidos de algodão, por
exemplo — de peso preponderante entre os
bens de consumo importados, na época — a
produção doméstica já respondia por cerca de
dois terços do consumo interno. Dentro da visão
corrente naquele período, o Brasil era um país
“essencialmente agrícola”; e embora a existência
de indústrias locais fosse um fato diretamente
observável, a ideia de um setor industrial
relativamente desenvolvido era estranha ao
cidadão comum. (O PRIMEIRO... 2018).

Tomando-se como referência o texto e os conhecimentos sobre
o processo econômico brasileiro, ao longo do desenvolvimento
histórico do país, é correto afirmar:

A) O processo de industrialização, no período imperial, alterou
a estrutura agroexportadora, latifundiária e monocultora,
herdada do período colonial.

B) A produção algodoeira se desenvolveu em função do
abastecimento da recente indústria têxtil inglesa, no início
do processo industrial britânico.

C) O capital oriundo da economia cafeeira se constituiu um
dos principais elementos de financiamento da produção
industrial no período da Primeira República.

D) O alto custo da produção industrial nacional decorrente das
novas leis trabalhistas provocou a perda de competitividade
da indústria no período getulista.

E) A abertura econômica estabelecida pelo governo Eurico
Gaspar Dutra provocou a retração da produção industrial
e o retorno ao modelo agroexportador da economia.

17QUESTÃO

“Pobre México. Tão longe de Deus e tão perto dos Estados
Unidos”. (Porfírio Díaz)

A frase do governante mexicano retrata o contexto histórico do
México ao longo dos séculos, caracterizado, na área das
relações exteriores,

A) pela aproximação dos Estados Unidos com a Espanha,
durante a repressão aos movimentos anticoloniais, como
estratégia para fortalecer os inimigos da Inglaterra, no
processo de independência política norte-americana.

B) pelo apoio dado pelos Estados Unidos à ação repressiva
do Congresso de Viena e da Santa Aliança na América
Latina, temerosos do surgimento de um concorrente
comercial na região do Caribe e da América Central,
representado pelo México.

C) pela crítica estadunidense à Revolução Mexicana, chefiada
pelos líderes camponeses Emiliano Zapata e Pancho Villa,
de caráter socialista, que provocou o rompimento das
relações diplomáticas com os Estados Unidos.

História |
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D) pelo processo de expansão territorial dos Estados Unidos
em direção ao oeste, no século XIX, que, após guerra
contra o México, anexou uma grande área do norte do
território mexicano.

E) pela pressão realizada pelo governo estadunidense, que
forçou o México a arcar com as despesas da construção
do muro que hoje separa os dois países, evitando a entrada
nos Estados Unidos de narcotraficantes.

18QUESTÃO

A mensagem satírica veiculada pela charge refere-se,
respectivamente, a dois períodos da história da Tchecoslováquia,
caracterizados pela

A) participação ativa da Tchecoslováquia, como um dos
integrantes da Tríplice Aliança, na Segunda Guerra Mundial
e nas lutas de independência do pós-guerra.

B) esperança de libertação do controle soviético que a
Tchecoslováquia desenvolveu através da aliança com os
aliados e, posteriormente, com anexação pelas tropas
nazistas.

C) Conferência de Munique, que possibilitou a autonomia da
Tchecoslováquia diante do avanço soviético, mas que
apoiou, no pós-guerra, sua anexação pelos eslovenos.

D) libertação da Tchecoslováquia da dominação nazista, após
a Segunda Guerra Mundial, e na intervenção soviética
nesse país, que impediu o processo de democratização até
a queda do socialismo real.

E) separação tcheca do Império Austro-Húngaro, em 1945, e
pela revolução armada e extremamente violenta, que
restabeleceu o capitalismo em 1968.

19 e 20QUESTÕES

Como iremos compreender o Breve Século XX,
ou seja, os anos que vão da eclosão da Primeira
Guerra Mundial ao colapso da URSS, que, como
agora podemos ver retrospectivamente, formam
um período histórico coerente já encerrado? Não
sabemos o que virá a seguir, nem como será o
segundo milênio, embora possamos ter certeza
de que ele terá sido moldado pelo Breve Século
XX. Contudo, não há como duvidar seriamente
de que, em fins da década de 1980 e início da
década de 1990, uma era se encerrou e outra
nova começou. (HOBSBAWM. 2018).

19QUESTÃO

Com base no texto do historiador Eric Hobsbawm e nos
conhecimentos sobre o “Breve Século XX” e seus
desdobramentos, é correto afirmar que esse século foi marcado
A) pelo estabelecimento da Glasnost e da Perestroika, na

União Soviética, que pregaram o retorno do capitalismo e
a extinção da indústria bélica e nuclear.

B) pela Conferência de Bandung, que estabeleceu o
rompimento das ex-colônias com suas metrópoles, a
adoção total do socialismo e o alinhamento automático com
a União Soviética.

C) pelo agravamento da disparidade socioeconômica entre os
países do norte e do sul e a flexibilização das relações de
trabalho, após o fim da URSS.

D) pela estabilidade política no Oriente Médio, após o Acordo
de Oslo, entre israelense e palestinos e pela aceitação pelo
Ocidente do programa nuclear militar do Irã.

E) pelo fortalecimento da Organização das Nações Unidas,
que, até os dias atuais, tem se mostrado eficaz no combate
ao terrorismo e na solução definitiva aos problemas dos
refugiados de guerra.

20QUESTÃO

O período considerado pelo autor como o “Breve Século XX”
influenciou diversos acontecimentos que marcaram as últimas
décadas do século XX e o início do século XXI no Brasil, a
exemplo

A) da adoção de políticas estatais de intervenção na
economia, em 1929 e 2008, evitando que as crises
econômicas mundiais atingissem a economia brasileira,
fortalecendo-se o papel do Estado, nos dois períodos.

B) da pressão internacional que provocou a queda do regime
militar ditatorial brasileiro e a punição rigorosa dos
envolvidos na prática de tortura.

C) do colapso do processo de globalização e do
neoliberalismo, que acarretou o retorno ao Estado Mínimo
e da nacionalização das grandes empresas multinacionais.

D) do controle inflacionário realizado pelos planos Cruzado e
Collor, o que permitiu o crescimento econômico e o
fortalecimento do poder de compra da população.

E) da redução da participação do Estado na atividades
econômicas e da flexibilização das relações trabalhistas  no
governo Fernando Henrique Cardoso e no governo atual,
de Michel Temer.

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

Física
Questões de 21 a 35

21QUESTÃO

O coração está ligado ao cérebro e ao corpo por estímulos nervosos, e um dos fatores que
influencia a frequência cardíaca é a idade.

Considerando-se que o coração de um jovem saudável, entre 15 e 20 anos, costuma bater,
no mínimo, 60 e, no máximo, 90 vezes por minuto, então a ordem de grandeza do número
de batidas executadas durante um ano pelo coração de um jovem, cuja pulsação é de 80
vezes por minuto, é igual a

A) 106

B) 107

C) 108

D) 109

E) 1010

22QUESTÃO

Um paciente é levado pela fisioterapeuta do turno para realizar uma caminhada no pátio
do hospital. O pátio apresenta uma pista de forma circular de raio 10,5m.

Após realizar três quartos do trajeto, é correto afirmar que o módulo do vetor deslocamento
realizado pelo paciente, em m, é, aproximadamente, igual a

A) 14,85

B) 20,52

C) 32,99

D) 38,46

E) 43,78

23QUESTÃO

O robô endoscópico apresenta uma forma cilíndrica de diâmetro, aproximadamente,
de 2,0cm. Como o diâmetro do intestino humano varia entre 2,5 a 4,0cm, o robô poderá
diminuir, de forma significativa, o trauma dos pacientes e permitir uma utilização eficaz em
crianças.

Considerando-se um exame feito em um intestino que apresenta 3,0cm de diâmetro, 6,0m
de comprimento e gastou 20min para percorrer todo o intestino, então a velocidade escalar
média com que foi realizado o procedimento, em mm/s, é igual a

A) 2,0
B) 3,5
C) 3,9
D) 4,6
E) 5,0

24QUESTÃO

Os acidentes rodoviários são a principal causa de morte violenta, e as sequelas que resultam
na população jovem e economicamente ativa em países desenvolvidos podem ser
comparadas com as de países em guerra.

Considerando-se um passageiro de 80,0kg que sofre uma colisão frontal a 64,8km/h contra
uma barreira fixa e atinge o volante em 60,0ms, após o início da colisão, então a intensidade
da força média a que fica submetido, em kN, é igual a

A) 30,0
B) 28,0
C) 26,0
D) 24,0
E) 22,0

Processo Seletivo 2018 - Medicina
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25QUESTÃO

Em uma clínica, a balança para a medida do peso dos pacientes é colocada dentro de um
elevador para que os pacientes saibam o seu peso.

Considerando-se que a aceleração da gravidade no local é igual a 10m/s2 e que, para um
paciente de 70,0kg subindo do térreo até o quarto andar em movimento uniformemente
acelerado, a indicação da balança é igual a 840,0N, é correto afirmar que a aceleração do
movimento de ascensão, em m/s2, é igual a

A) 1,5
B) 2,0
C) 2,5
D) 3,0
E) 3,5

26QUESTÃO

A depilação consiste na técnica de retirada de pelos do corpo humano e é essencialmente
voltada para dois aspectos: beleza e higiene. O processo do laser na depilação funciona
através do efeito térmico, onde ocorre a liberação de uma determinada quantidade de
energia no folículo piloso e, consequentemente, a destruição deste.

Considerando-se um equipamento com uma potência média de 30,0kW sendo utilizado por
um período de 200,0ms, é correto afirmar que a energia fornecida pelo aparelho, em kJ,
é igual a

A) 7,5
B) 7,0
C) 6,5
D) 6,0
E) 5,5

27QUESTÃO

Atualmente, existe uma grande variedade de aplicações de sistemas sensores com fibras
ópticas em diagnóstico e cirurgia que permitem testar e acompanhar processos biológicos
em tempo real em cirurgias. Os sensores de temperatura, por exemplo, podem ser utilizados
em radiologia de tumores cancerígenos através de terapia hipertérmica.

Considerando-se que, em um paciente submetido a um tratamento usando esse tipo de
terapia, foi atingida uma temperatura de 122oF no tumor alvo, é correto afirmar que, se fosse
usado um termômetro na escala Celsius, a indicação correspondente a essa temperatura,
em oC, é igual a

A) 60,0
B) 55,0
C) 50,0
D) 45,0
E) 40,0

28QUESTÃO

A análise energética é aplicada ao ser humano para avaliar a qualidade dos processos de

conversão de energia no corpo e seus sistemas, assim como nos processos bioquímicos
do metabolismo O corpo humano aproveita, aproximadamente, 60% da energia dos
macronutrientes ingeridos, sendo 5% dissipada na forma de calor. Considerando-se que a

energia convertida em calor durante uma vida equivale a 0,2Mcal e o calor específico da
água é igual a 1,0cal/goC, a massa de água que sofre uma variação de 50oC, ao receber
essa quantidade de calor, em kg, é igual a

A) 5,3

B) 4,0

C) 3,5

D) 2,6

E) 1,2

Física |
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29QUESTÃO

Os olhos são estruturas importantes do corpo e estão relacionados com nossa capacidade
de exercer o sentido da visão. Uma visão de boa qualidade está, portanto, condicionada
à estrutura e à saúde dos olhos.

Com base nos conhecimentos sobre Óptica Geométrica, é correto afirmar:

A) Distância máxima em que um objeto é visto nitidamente denomina-se ponto próximo.
B) O astigmatismo é um problema de visão causado pelo formato irregular da íris ou do

nervo óptico.
C) Nos estojos de maquiagem e nas objetivas de telescópios, são utilizados os espelhos

esféricos convexos.
D) O ponto mais próximo no qual um objeto pode estar para que o olho humano consiga

vê-lo nitidamente recebe o nome de ponto remoto.
E) Em uma lente esférica, pode-se dizer que a sua convergência tende a aumentar quanto

mais perto estiver o ponto para onde os raios de luz se direcionam.

30QUESTÃO

O Scanner ultrassônico é usado para produzir uma imagem do feto enquanto ele se
desenvolve no útero materno fornecendo informações sobre o tamanho, a posição e possíveis
anormalidades que possam existir.

Considerando-se que a velocidade do som através do tecido é igual a 1,52km/s e seja
utilizado um aparelho de ultrassom de 3,8MHz, então, para formar imagens anatômicas
internas de um determinado objeto, é necessário que o alvo apresente um tamanho,
em cm, aproximadamente, igual a

A) 0,04
B) 0,08
C) 0,12
D) 0,18
E) 0,24

31QUESTÃO

Observa-se que, no interior da célula, muitas moléculas com funções reguladoras variam
de acordo com oscilações e os ritmos biológicos ajudam a coordenar e estabilizar o
funcionamento dos diversos órgãos e sistemas.

Modelando as oscilações de um grupo de células como um sistema que se comporta como
um sistema massa-mola, com constante elástica igual a 0,05N/cm e massa igual a 20,0mg,
então o período de oscilação desse sistema, em πms, é igual a

A) 3,8
B) 4,0
C) 5,2
D) 5,8
E) 6,4

32QUESTÃO

Um desfibrilador funciona carregando um capacitor de 160,0μF a uma ddp de 1800,0V
durante 4,0ms e descarrega-o no corpo humano.

Considerando-se a resistência média de uma pessoa adulta igual a 60,0Ω, analise as
afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) A constante de tempo do circuito é igual a 0,05s.
(  ) Ao aplicar a descarga, a corrente máxima atingida é igual a 30,0A.
(  ) A carga armazenada no capacitor é, aproximadamente, igual a 0,3C.
(  ) A potência máxima dissipada pelo desfibrilador no corpo do paciente é de 50,0kW.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
A) V V F F
B) V F V F
C) F F V V
D) F V V F
E) F V F V

Física |
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33QUESTÃO

O corpo humano é um condutor do tipo eletrolítico
porque apresenta cargas livres sob a forma de íons.
A corrente elétrica apresenta-se relacionada a três
aspectos diferentes: diferença de potencial,
intensidade de corrente e resistência elétrica.

A figura representa a corrente elétrica, I, que
atravessa uma determinada porção do corpo de uma
pessoa em função da ddp, V, aplicada.

Com base nas informações fornecidas, é correto
afirmar que a resistência medida entre as
extremidades dessa porção do corpo, em kΩ, é
igual a

A) 5,0
B) 6,2
C) 6,8
D) 7,4
E) 8,3

34QUESTÃO

A influência de um campo magnético no organismo humano vem sendo investigada
sistematicamente. Sabe-se que o efeito do campo depende da sua intensidade e do tempo
de exposição e que um campo fraco tem uma influência positiva no organismo humano,
pois acelera a recuperação dos estados inflamatórios.

Com base nos conhecimentos sobre Eletromagnetismo, analise as afirmativas e marque
com V as verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) O campo magnético terrestre protege a Terra da radiação solar, como se fosse um
escudo, tornando possível a vida nesse Planeta.

(  ) A Lei de Lenz determina o sentido da corrente elétrica que surge em um circuito, a partir
da variação do campo magnético.

(  ) O ímã cria o campo magnético, da mesma forma como a carga elétrica e a massa,
respectivamente, criam os campos elétrico e gravitacional.

(  ) Quando uma carga elétrica está em movimento em uma região onde existe um campo
magnético, haverá uma força elétrica atuando sobre ela.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

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

35QUESTÃO

Enquanto giram em torno do núcleo, os elétrons, cuja carga é igual a − 1,6.10−19C e possuem

massa igual a 9,1.10−28g, criam minúsculos campos magnéticos que dão estabilidade e
equilíbrio às moléculas. A Medicina descobriu como usar essas propriedades para criar um
dos exames mais precisos de diagnóstico por imagem, a ressonância magnética.

Considerando-se que um elétron gira, sem rotacionar, em torno do núcleo em uma órbita
circular de raio igual a 10,0nm, com velocidade escalar de 2,0Mm/s, então a intensidade
da  força magnética sofrida por ele enquanto circula o núcleo, em nN, é igual a

A) 0,319

B) 0,326

C) 0,342

D) 0,355

E) 0,364

Física |
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Química |

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

Química
Questões de 36 a 50

36QUESTÃO

36 e 37QUESTÕES

Veículos elétricos movidos a bateria, células de combustíveis de hidrogênio-oxigênio, não emissores de carbono, estão próximos

a se tornarem dominantes, no mercado automobilístico. Atualmente, eles fazem parte de 2% do estoque mundial em circulação.

Inovações tecnológicas, como redução de custo, maior duração de bateria e modificações nos catalisadores, transformam-nos

em componentes mais acessíveis na linha de produção. Pesquisadores estão desenvolvendo diversos trabalhos com objetivo de

substituir completamente a platina ou utilizá-la, juntamente com outros metais ou materiais, como níquel, cobre e ferro; catalisadores

comerciais, sob a forma de finas camadas de nanopartículas ou de nanofios depositados em película de carbono ou em outros

substratos, que sem platina são ideais. No final de 2016, cientistas do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, USLAN, da

Coreia do Sul, informaram que um nanotubo catalisador misturado a ferro e nitrogênio tem atividade comparável aos comercializados.

Evidentemente, o objetivo de sistemas de transporte sustentáveis exige não só emissão zero de carbono durante o transporte,

mas também, durante a produção de combustível, seja eletricidade ou hidrogênio de fontes renováveis.

Relacionando-se as informações da tabela relativa à célula de combustível de hidrogênio-oxigênio, é correto afirmar:

A) O oxigênio é oxidado no cátodo da célula de combustível.

B) A concentração de íons OH−(aq) diminui, progressivamente, com o funcionamento da célula de combustível.

C) A quantidade de matéria de água produzida é igual à de hidrogênio consumido durante o funcionamento da pilha.

D) O custo alto do catalisador de platina está associado ao desgaste com o funcionamento da célula de combustível.

E) A reação química que ocorre na célula de combustível é espontânea porque o valor da diferença de potencial da pilha é

igual a − 1,23V.

37QUESTÃO

Considerando-se essas informações e com base nos conhecimentos de Química, é correto afirmar:

A) Os catalisadores aumentam o rendimento e a velocidade de reações químicas.

B) A catálise no interior de uma célula de combustível de hidrogênio-oxigênio é homogênea.

C) O hidrogênio é absorvido na superfície de catalisador de platina, níquel e cobre ou ferro onde é reduzido.

D) Os nanofios unidimensionais, ultrafinos têm uma alta relação superfície/volume, o que amplia o número de locais ativos para

reações catalíticas.

E) A reforma de metano a vapor de água, proveniente de gás natural, é fonte sustentável de hidrogênio usado nas células de

combustível para geração de eletricidade.

Processo Seletivo 2018 - Medicina



12UNIT - Centro Universitário Tiradentes - Maceió
Processo Seletivo Medicina 2018 - 2o Semestre - 2o dia

38 e 39QUESTÕES

Os biofármacos, produzidos com o auxilio da biotecnologia, resultam de modificações genéticas de células de vegetais, como
a soja, Glycine max. A transgenia tem avançado no tratamento alternativo de pacientes infectados com o vírus HIV. Nesse caso,

a soja é modificada geneticamente com a inserção no genoma da planta, o gene da cianobactéria Nostoc, proteína sintetizada
pela alga azul Nostoc ellipsosporum, e assim produz a cianovirina, um preservativo em gel, como mostra, resumidamente a figura
em destaque. A proteína se liga à cápsula do vírus e inibe a replicação, mostrando-se eficiente contra o HIV. O estudo foi premiado

pelo Consórcio Federal de Laboratório do Médio-Atlântico, FLCMAR, em 2015, e tem como meta a distribuição gratuita na África.
Como a mulher tem poucas opções de prevenção, e se o homem se recusar a utilizar o preservativo, ela tem a opção de usar
o biofármaco nas formas em gel e spray.

38QUESTÃO

Considerando-se as informações do texto e da figura, associadas aos conhecimentos das Ciências da Natureza, é correto afirmar:

A) A fase dispersa, no gel e no jato de spray de aerossol, é a proteína cianoviriana.

B) A soja geneticamente modificada passa a ter genoma igual ao da cianobactéria Nostoc.

C) A proteína cianovirina altera a estrutura da camada lipídica viral ao formar ligações químicas peptídicas.

D) Os vírus são parasitas não obrigatórios que se reproduzem ao retirarem DNA e proteínas das células hospedeiras.

E) A proteína cianovirina Nostoc possui cadeias carbônicas interligadas por grupos funcionais, da classe dos ésteres e peptídicos
de aminoácidos.

39QUESTÃO

Levando-se em consideração as informações relacionadas à biotecnologia utilizada na produção de biofármacos, é correto afirmar:

A) A soja geneticamente modificada apresenta modificações consideráveis nas características da planta, que pode ser usada
na alimentação.

B) A estrutura de alfa hélice de DNA apresenta grupos funcionais da classe dos ésteres de ácido fosfórico, , interligados
à desoxirribose.

C) Os genes da cianovirina retirado da alga azul são formados por sequências iguais de interações intermoleculares de
nucleotídeos iguais.

D) As interações intermoleculares entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos do segmento de DNA da bactéria Nostoc são
alteradas durante a transcrição genética para o genoma da soja.

E) A separação inicial entre duas fitas de DNA através de ruptura de ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas permite
a entrada de novos nucleotídeos com a formação de novas sequências timina com guanina e citosina com adenina.

Química |
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40 e 41QUESTÕES

Os materiais cerâmicos odontológicos encontram-se em pleno
desenvolvimento tecnológico. Nas últimas décadas, foram
introduzidos no mercado novos sistemas, cuja dureza e estética
foram melhoradas através de vidro ceramizado, pela adição de
quartzo,  e de alumina, Al2O3(s). As porcelanas,
conhecidas como Lentes de Contato odontológicas, possuem,

geralmente, temperatura de fusão, 998oC e mais de 90% de
dióxido de alumínio na composição. As de temperatura de
fusão, 700oC, se aproximam muito da dureza 5, na escala de

Mohs, e estética dentária perfeita. O material é usado na
confecção de coroas, próteses e laminados que exibem
contração mínima e resistência à fratura, além de apresentar

biocompatibilidade, resistência à compatibilidade, condutibilidade
térmica e translucidez, semelhantes às do tecido dentário
natural. Essas propriedades dos materiais cerâmicos são

especiais dentre os restauradores odontológicos. Os dentes
naturais juntamente com o esmalte são formados,
principalmente, por hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2.

40QUESTÃO

Considerando-se as propriedades físicas dos materiais
cerâmicos odontológico e as informações mencionadas no texto,
é correto afirmar:

A) O silício, no vidro de quartzo, tem estrutura geométrica
piramidal igual à do vidro comum.

B) A alumina é um óxido anfótero que rege com a água, mas
é resistente ao pH da cavidade bucal.

C) A dureza dos laminados cerâmicos é menor em relação à
dos dentes naturais para não desgastá-los.

D) A alumina tem condutibilidade elétrica quando fundida,
enquanto o quartzo é mau condutor de eletricidade.

E) O ponto de fusão e a resistência à fratura das lentes de
contato odontológicas utilizadas na manufatura de coroas
e próteses odontológicas são propriedades extensivas
usadas na identificação de materiais.

41QUESTÃO

Em relação aos materiais cerâmicos e a utilização nos
revestimentos e tratamentos odontológicos, é correto afirmar:

A) A alta temperatura de fusão do material cerâmico ajuda a
preservá-lo durante a mastigação de alimentos.

B) O esmalte dentário está sujeito ao desgaste com a
diminuição de pH, produzido na fermentação de alimentos.

C) O retículo cristalino dos laminados usados nos

revestimentos cerâmicos são semelhantes aos dos metais
usados nas próteses dentárias.

D) A resistência à compressibilidade e à condutividade térmica
aumenta proporcionalmente com a translucidez das

porcelanas usadas nas restaurações.

E) O silício, no dióxido de silício, tem forma geométrica linear
igual à do dióxido de carbono, porque os elementos
químicos silício e carbono pertencem ao mesmo grupo

periódico.

42 e 43QUESTÕES

Um físico, professor da Universidade de Campinas, UNICAMP,
ao responder à pergunta formulada por um entrevistador:
“Depois de muitos anos de proibições, as pesquisas voltadas
ao uso de psicotrópicos, no tratamento de transtornos mentais
vêm ressurgindo com força. É possível comparar os estados de
expansão da consciência causados por substâncias psicodélicas
com os proporcionados pela IOGA.”, explicitou. O que se faz nas
práticas de meditação tradicional é induzir a um estado alterado
de consciência, mas com uma direção determinada, que
depende de uma preparação prévia. O simples uso de uma
droga nunca vai levar ao mesmo efeito. A droga não tem direção,
a direção vem da preparação da pessoa.O chá Ayahuasca usado
por aborígenes dos Andes e da Amazônia andina, também
conhecido como chá do Santo Daime, tem na composição
diversas substâncias psicodélicas, dentre as quais se podem
destacar a harmina e a N,N-dimetiltriptamina, DMT,
representadas pelas estruturas químicas, que agem nas fendas
sinápticas, diretamente sobre enzimas, como a monoamina
oxidase, MAO, que atuam, degradando neurotransmissores,
para que o impulso nervoso não se torne permanente. Na
ausência de enzimas, o estímulo nervoso perdura e,
consequentemente, surgem alterações do estado de consciência
e no sistema de recompensa inundado de dopamina. Entretanto,
os efeitos produzidos por substâncias psicodélicas dependem
da preparação de cada pessoa e das propriedades físicas e
químicas dessas substâncias, como comenta o professor de
física da UNICAMP.

42QUESTÃO

Considerando-se a ação de substâncias psicodélicas e efeitos
associados às propriedades físicas e químicas, é correto afirmar:

A) A extração de DMT da folha da Chacrona, em fase aquosa,
ocorre abaixo de pH 7.

B) A estrutura da harmina apresenta o grupo funcional da
classe das cetonas e das aminas primárias.

C) As aminas ao reagirem com água, liberam íons hidroxônio,
H3O

+(aq), ácido conjugado da base água.
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43QUESTÃO

Relacionando-se os estados alterados de consciência causados
por substâncias psicodélicas do chá do Sano Daime com os
proporcionados pela prática de IOGA e da meditação e com
base nas informações do texto e nos conhecimentos das
Ciências da Natureza, é correto afirmar:

A) Os efeitos psicodélicos se intensificam após reação química
entre neurotransmissores e os psicotrópicos.

B) Os efeitos das práticas de IOGA e de meditação são
induzidos pelo uso de drogas leves semelhantes às do chá
de Santo Daime.

C) A quantidade da enzima MAO lançada na fenda sináptica
destrói as substâncias psicoativas, impedindo que ajam
sobre os neurotransmissores.

D) A dependência às substâncias psicodélicas surge quando
os centros de prazer, no cérebro são inundados pelos
psicotrópicos harmina e DMT.

E) As substâncias psicoativas interagem com o sistema de
recompensa, cada uma de acordo com as propriedades
para manter as fendas sinápticas inundadas de dopamina.

44QUESTÃO

As reações de combustão de hidrocarbonetos, como o metano,
etano e propano, podem ser utilizadas na obtenção de energia,
de acordo com os valores das entalpias de combustão
apresentados na tabela. A escolha para o uso de determinado
combustível está associada à eficiência no aproveitamento da
energia liberada, aos impactos ambientais decorrentes de sua
obtenção e das substâncias liberadas no processo de
combustão, dentre outros fatores.

Considerando-se as informações do texto e da tabela associados
aos conhecimentos de Termoquímica, é correto afirmar:

A) O gás metano é um combustível obtido a partir da
decomposição de biomassa por bactérias aeróbicas.

B) O metano é o combustível de maior poder calorífico,
em kJg−1, dentre os hidrocarbonetos.

C) A reação de combustão total de 104,0g de etano leva a
produção de, aproximadamente, 4683,0kJ de energia.

D) O uso do propano como combustível reduz impactos
ambientais porque esse composto é originário de fonte
renovável.

E) A massa de dióxido de carbono, CO2(g), liberada na
combustão completa de 3,0mol de gás propano é
de 132,0g.

45QUESTÃO

Em um recipiente está armazenada uma solução aquosa obtida
pela dissolução de 87,0g de sulfato de potássio, K2SO4(s), em
água destilada suficiente para 2,0L de solução. O sulfato de
potássio é um sólido cristalino, branco, utilizado como fertilizante
e apresenta coeficiente de solubilidade 11,1g em 100,0g de
água, a 20°C, e 24,1g em 100,0g de água, a 100°C.

Considerando-se essas informações, os conhecimentos sobre
solubilidade e admitindo-se que a densidade da água é 1,0g/mL,
é correto afirmar:

A) A adição de 100,0g de sulfato de potássio aos 2,0L da solução
aquosa do recipiente, a 20°C, torna o sistema heterogêneo.

B) O valor do pH da solução aquosa de sulfato de potássio é

menor do que 7,0 devido à hidrólise do ânion sulfato, (aq).

C) A mistura de 0,5mol de sulfato de potássio, K2SO4(s),
com 400,0mL de água, a 100°C, resulta em uma solução
aquosa insaturada.

D) O processo de dissolução do sulfato de potássio em água
é exotérmico porque a solubilidade do sal aumenta com o
aumento da temperatura.

E) A concentração molar de íons sulfato, (aq), na solução
aquosa armazenada no recipiente é o dobro da
concentração molar de íons potássio, K+(aq).

46QUESTÃO

2NaCl(aq) + 2H2O(l)  2NaOH(aq) + Cl2(g) + H2(g)

O gás cloro, Cl2(g), substância tóxica utilizada como alvejante,
bactericida e na fabricação de compostos organoclorados, é
produzido industrialmente pela eletrólise de soluções aquosas
de cloreto de sódio, NaCl(aq), de acordo com a reação química
representada pela equação.

Com base nas informações e nos conhecimentos sobre reações
químicas, é correto afirmar:

A) A eletrólise do cloreto de sódio, em meio aquoso, é um
processo químico espontâneo.

B) O estado de oxidação do elemento químico cloro é reduzido
durante a eletrólise.

C) O consumo de 5,0mol de cloreto de sódio, na eletrólise,
leva a produção de 100,0g de hidróxido de sódio.

D) O pH do sistema químico é menor do que 7,0 devido à
formação de íons OH−(aq) no processo de obtenção do
cloro gasoso.

E) A obtenção de 44,8L de gás cloro, medidos nas CNTP,
requer a eletrólise de, no mínimo, 236,0g de cloreto de sódio.

D) Os efeitos psicodélicos de harmina e de DMT perdem
intensidade na presença de enzimas monoamina oxidase,
MAO.

E) A presença de monoamina oxidase na fenda sináptica
intensifica a transmissão do estímulo nervoso entre
neurônios.

47QUESTÃO

A castanha-do-pará é uma semente obtida do fruto de uma
árvore de grande porte, encontrada no Norte do Brasil e na
Bolívia. Tem alto teor calórico e nutrientes necessários para o
bom funcionamento do corpo, como carboidratos, lipídios,
proteínas, diversas vitaminas e sais minerais, substâncias
químicas que contêm cálcio, potássio, magnésio e zinco, na
forma iônica, dentre outros elementos químicos.

Considerando-se essa informação, as estruturas e as
propriedades dos compostos químicos constituintes dos
nutrientes, é correto afirmar:
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48QUESTÃO

Alimentos, como beterraba e tomates, ricos em íons oxalato, segundo nutricionistas, diminuem a absorção de íons cálcio pelo

organismo. O acúmulo de oxalato de cálcio pode levar à formação de cálculos nos rins e na vesícula biliar. O processo de deposição

e de eliminação de cristais pelas vias urinárias e biliar causam muito desconforto e dores. O sistema em equilíbrio químico representa,

resumidamente, a formação de cálculos.

Considerando-se essas informações relacionadas aos conhecimentos das Ciências da Natureza, é correto afirmar:

A) O oxalato de cálcio é um sal duplo em relação ao ânion carboxilato.

B) A dissolução de oxalato de cálcio pelo ácido oxálico acarreta deslocamento de equilíbrio no sentido do produto.

C) A ingestão de beterraba na dieta diária diminui o sequestro de ions cálcio e a formação de oxalato de cálcio, no organismo.

D) O estado de equilíbrio é deslocado no sentido da formação de mais oxalato de cálcio com o aumento de concentração de

íons oxalato.

E) A constante de equilíbrio químico, Kc, é calculada dividindo-se a concentração molar de oxalato de cálcio pelo produto das

concentrações de íons oxalato e de íons cálcio.

A) As proteínas são nutrientes formados por macromoléculas obtidas nas reações químicas entre amidas e ácidos carboxílicos.

B) Os carboidratos são usados como fonte de energia para o funcionamento das células quando há falta de gordura no organismo.

C) Os íons cálcio, Ca2+, e magnésio, Mg2+, constituintes dos sais minerais encontrados na castanha, são originários de metais
alcalinos terrosos.

D) Os lipídios saturados presentes na castanha são constituídos por ésteres que apresentam ligações covalentes duplas entre
os átomos de carbono.

E) As vitaminas são compostos orgânicos que participam da formação e estrutura das células que compõem o organismo e
possuem estrutura química dos aminoácidos.

49 e 50QUESTÕES

As embalagens e os recipientes plásticos constituídos por polímeros classificados como termoplásticos, que podem ser moldados,

quando aquecidos a determinada temperatura, apresentam símbolos que representam reciclagem em ordem numérica crescente

de dificuldade para reciclagem de 1 a 7 e uma abreviatura do nome do polímero indicado abaixo, a exemplo das representações

para o polipropileno, PP, e o poli(tereftalato de etileno), PET, o que facilita a separação por tipo de plástico para posterior reciclagem.
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50QUESTÃO

Considerando-se a estrutura química do poli(tereftalato de etileno), PET, e que o ácido tereftálico, HOOCC6H4COOH, e o

etilenoglicol, HOCH2CH2OH, são os monômeros utilizados na obtenção desse polímero, é correto afirmar:

A) O poli(tereftalato de etileno) é um polímero de adição devido à formação de moléculas de água na reação de polimerização.

B) A fórmula mínima do ácido tereftálico e a do etilenoglicol apresentam diferentes números de átomos de hidrogênio.

C) O ácido tereftálico é um diácido aromático de cadeia carbônica saturada e heterogênea.

D) A reação química de obtenção do poli(tereftalato de etileno) é de neutralização total.

E) O nome oficial, IUPAC, do álcool utilizado na produção do PET é etano-1,2-diol.

49QUESTÃO

Com relação à estrutura e às propriedades dos polímeros, é correto afirmar:

A) O polipropileno é um termofixo mais facilmente reciclável do que o poli(tereftalato de etileno).

B) O polipropileno é formado por cadeias carbônicas insaturadas que estão unidas por ligações de hidrogênio.

C) O composto químico utilizado para a produção do polipropileno é representado pela estrutura química compacta CH2=CHCH3.

D) A presença de ligações múltiplas na estrutura química do PET possibilita a decomposição desse polímero por micro-organismos.

E) A reciclagem do poli(tereftalato de etileno) presente nas garrafas de água e refrigerantes envolve o tratamento com ácidos

e bases.

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

Biologia
Questões de 51 a 70

51QUESTÃO

Os experimentos que mostraram que um rico arranjo de moléculas prebióticas podia ter-se originado sob as condições mais
prováveis da Terra primitiva são altamente informativos, mas uma “sopa” prebiótica de pequenas moléculas não leva à vida.

Considerando-se essa informação, para que a vida evolua,

A) as moléculas replicadoras devem ser livres de alterações.
B) as alterações das moléculas genéticas não podem ser perpetuadas.
C) deve haver uma oferta de replicadores, moléculas imprescindíveis ao metabolismo.
D) é necessário a presença de enzimas que atua de maneira específica com o sítio ativo do seu substrato.
E) é prescindível a presença de uma energia livre para que o sistema de replicadores possam ser ativados, além da necessidade

de um meio isolado.

52QUESTÃO

Considerando-se que a célula ilustrada sofreu uma meiose sem ocorrer “crossing-over”
e sem alteração durante o processo, conclui-se que alguns possíveis gametas gerados
são

A) AaBC – Abce
B) Abcc – Abce
C) AbCe – abBe
D) abCe – ABCe
E) aAce – abBe

53QUESTÃO

Observando-se a imagem e com base nos conhecimentos sobre Biologia, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras
e com F, as falsas.

(  ) O nucléolo basófilo é o local de síntese dos ribossomos.

(  ) O núcleo é limitado por uma dupla membrana, porosa e lipoproteica.

(  ) No nucleoplasma, a ausência de água reflete sua intensa atividade metabólica.

(  ) O núcleo observado se encontra em interfase por conta da total condensação do material genético sob a forma de cromatina.
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A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

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

54QUESTÃO

54 e 55QUESTÕES

O oídio é o nome dado a uma doença causada por fungos da
família Erysiphaceae, que atacam videiras. O micélio que
constitui o corpo do fungo desses parasitas se desenvolve sobre
os tecidos verdes. A videira reduz seu crescimento, perde o
vigor, tem sua fertilidade reduzida, já que o fungo ataca botões
florais, e suas uvas ficam feias e com fendas.

Considerando-se o agente causador da oídio, é correto afirmar:

A) São heterótrofos, se nutrem por absorção, viabilizando a
reciclagem da matéria.

B) Pertencem ao primeiro nível trófico da cadeia alimentar,
atuando como produtor.

C) Os seus tecidos são formados por células justapostas e
com funções específicas.

D) Pode-se observar, em suas células, um revestimento
proteico denominado de quitina.

E) Apresentam cloroplastos, viabilizando a absorção da
energia fótica no meio em que vivem.

55QUESTÃO

Em relação ao micélio, encontrado nesses organismos, é correto
afirmar:

A) É rico em glicogênio, reserva energética exclusiva dos
fungos.

B) Pode ser encontrado no subsolo de todos os
representantes de seu reino.

C) É formado por um conjunto de hifas que propicia grande
área em relação ao volume.

D) Podem ser classificados como vegetativos ou reprodutores
responsáveis pela formação de esporos diploides.

E) A sua porção vegetativa é formada por hifas que vivem
imersas no substrato proporcionado a síntese de seu alimento.

56QUESTÃO

As plantas verdes produzem monossacarídeos por meio da
fotossíntese e os animais os adquirem direta ou indiretamente
das plantas.

A respeito dessa categoria de carboidrato, é correto afirmar:

A) Em todas as células, é possível encontrar o
monossacarídeo maltose.

B) A ribose e a desoxirribose são isômeros estruturais,
presentes nos ácidos nucleicos.

C) A união entre os monossacarídeos, denominada de
peptídica, ocorre de maneira covalente.

D) A ribose e a desoxirribose participam de maneira alternada
da estrutura dos ácidos nucleicos.

E) As formas α e β da glicose se interconvertem e existem
em equilíbrio quando dissolvidos em água.

57QUESTÃO

Alguns retrovírus contêm genes causadores de câncer
(oncogenes), e as células por ele infectadas são transformadas
oncogenicamente em células tumorais. Os estudos dos
retrovírus oncogênicos têm revelado muito a respeito dos
processos que levam à transformação de uma célula normal em
uma célula cancerosa.

Em relação a essas informações e com base nos conhecimentos
sobre célula, é correto afirmar:

A) Os retrovírus específicos proporcionam a diferenciação de
células indiferenciadas.

B) Qualquer célula do corpo de um indivíduo poderá ser
hospedeira de um retrovírus.

C) Nos retrovírus, observa-se que seu material genético é
desprovido de uracila ao longo de sua molécula.

D) Na origem de uma célula cancerosa, observa-se a perda
da funcionalidade especifica da célula precursora.

E) A ação dos retrovírus, no desenvolvimento de uma célula
cancerosa, dispensa uma interação prévia com sua célula
hospedeira.

58QUESTÃO

A quebra anaeróbica da glicose é possivelmente o mais antigo
mecanismo biológico para a obtenção de energia, a partir de
moléculas orgânicas combustíveis.

Em relação a esse processo, é correto afirmar:

A) As etapas iniciais da utilização da glicose como fonte de
hidrogênio constituem uma característica preservada, do
ponto de vista evolutivo.

B) O destino metabólico das moléculas de piruvato
provenientes da quebra da glicose é o mesmo, entre os
organismos.

C) Um suprimento energético em forma de ATP é dispensado
para iniciar o processo de quebra da glicose.

D) A quebra parcial da glicose, típica da fermentação, resulta
em um rendimento energético elevado.

E) A quebra anaeróbica da glicose requer a existência de
estruturas subcelulares especializadas.

59QUESTÃO

Analisando-se a frequência de indivíduos com fenilcetonúria em
uma população em equilíbrio gênico e genotípico de Hardy-
Wienber, observa-se que ela apresenta uma frequência do alelo
recessivo igual a 30%.

Considerando-se essa informação, conclui-se que essa
população, nessas condições, possui as seguintes frequências
genotípicas:
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60QUESTÃO

Analisando-se o sistema sanguíneo ABO da espécie humana,
observa-se que ele é caracterizado por

A) apresentar um padrão de herança quantitativo.
B) ser um exemplo de polialelia com seis tipos de genótipos

possíveis.
C) produzir aglutininas sem depender da expressão de genes

específicos.
D) apresentar uma variação de quatro fenótipos, refletindo um

caso de genes complementares.
E) dispensar a presença de enzima para a expressão de seus

genes, para a síntese do aglutinógeno.

61QUESTÃO

A doença de Huntington é causada por uma deficiência genética
de um único gene do cromossomo 4.

A doença de Huntington é uma desordem dominante
autossômica, o que significa que uma pessoa precisa apenas
de uma cópia do gene defeituoso para desenvolver a doença,
que provoca a degeneração progressiva de células nervosas do
cérebro.

Considerando-se um casal heterozigoto para essa doença, a
probabilidade de nascer uma criança normal é de

A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 2/3
E) 3/4

62QUESTÃO

O estresse é uma resposta do organismo (física ou mental) a
um evento de esforço extremo ou importante, geralmente
quando se sente ameaçado ou sob pressão. Essa resposta
libera uma série de reações químicas no seu organismo, o que
provoca reações fisiológicas.

O estresse está associado diretamente à produção de
hormônios, como a adrenalina.

Esse hormônio aumenta o risco do infarto porque

A) proporciona o estreitamento dos vasos, aumentando a
pressão arterial.

B) dilata os vasos sanguíneos, causando a queda repentina
da pressão.

C) aumenta a concentração de coágulos nas artérias.

D) potencializa a gliconeogênese no tecido adiposo.

E) libera altas quantidades de colesterol no sangue.

63QUESTÃO

A reprodução dos vegetais envolve ações que proporcionam a
formação do zigoto.

Nas angiospermas, durante a dupla fecundação, o segundo
núcleo espermático irá se unir com

A) a oosfera, gerando o zigoto diploide.

B) a oosfera, gerando a semente diploide.

C) os núcleos polares, gerando a semente diploide.

D) os núcleos polares, gerando o endosperma triploide.

E) o primeiro núcleo polar, formando uma célula diploide.

64QUESTÃO

Considerando-se que uma abelha proporcionou a transferência
do grão-de-pólen da flor de um vegetal para um outro vegetal,
conclui-se que esse tipo de polinização é denominado de

A) ornitófila.
B) anemófila.
C) entomófila.
D) antropófila.
E) quiropterófila.

65QUESTÃO

Sobre as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, analise
as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as
falsas.

(  ) A água é imprescindível para a fecundação nos três tipos
de vegetal.

(  ) O fenômeno de polinização é característico dos três grupos
de planta.

(  ) Nos três grupos, há a presença de vasos de condução das
seivas bruta e elaborada.

(  ) Nas angiospermas, observa-se um esporófito bem
desenvolvido e um gametófito atrofiado.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

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

66QUESTÃO

A partir de uma análise embrionária, o animal que é desprovido
de folhetos germinativos é

A) o pinguim.
B) a lagosta.
C) a lombriga.
D) a esponja.
E) o camarão.

67QUESTÃO

Um paciente foi atendido no Hospital Geral do Estado com
lesões na mucosa, na pele e nas cartilagens. Após alguns
exames específicos, foi diagnosticada uma doença, que é
causada por um protozoário flagelado e transmitido por um
inseto.

A doença, seu vetor e o agente etiológico são, respectivamente,

A) calazar, flebótomo e leismania chagasi.
B) calazar, anopheles e leismania brasiliensis.
C) úlcera de Bauru, flebótomo e leishmania chagasi.
D) doença de Chagas, barbeiro e trypanosoma cruzi.
E) úlcera de Bauru, mosquito-palha e leishamnia brasiliensis.

68QUESTÃO

Em relação à energia e aos agentes biológicos no ecossistema,
é correto afirmar:

A) Os organismos são organizados e agrupados de acordo
com sua fonte de energia.

B) Os produtores têm como objetivo produzir fonte de energia
para todo o ecossistema.
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C) A energia flui, no ecossistema, de maneira unidirecional e é reciclada pelos decompositores.
D) Quanto maior o número de elos em uma cadeia alimentar, melhor será o aproveitamento energético.
E) Os herbívoros são classificados como consumidores de primeira ordem, por isso fazem parte do primeiro nível trófico.

69QUESTÃO

As minhocas desempenham papel importante no setor agrícola, por causa da elevada capacidade de produção de húmus, principal
fonte regeneradora do solo, e por sua interferência física com a grande quantidade de terra movimentada em seus deslocamentos. 

A minhocultura tem desempenhado um papel muito importante para todo o setor agrícola. No Brasil, começou a despertar o interesse
dos agricultores a partir da década de 80, por causa do baixo custo de produção e fácil integração com outras atividades rurais.
De lá para cá, principalmente devido aos novos nichos de mercado em torno do setor agropecuário, a criação de minhocas volta
ao cenário como um bom negócio, para quem mantém um minhocário tanto no campo quanto na cidade.

Em relação à técnica analisada no texto e com base nos conhecimentos a respeito do animal em destaque, é correto afirmar:

A) Esses animais são metaméricos com simetria bilateral e deuterostomados.
B) São decompositores, portanto viabilizam a reciclagem da matéria orgânica no meio em que se encontra.
C) A produção do húmus, na minhocultura, dispensa a decomposição da matéria orgânica presente no solo.
D) As minhocas podem ser comparadas a uma “microusina viva de transformação (beneficiamento)”, atuando também como

um grande arado.
E) Por apresentar um sistema digestório incompleto a eliminação, através da região anterior desse sistema, de compostos

orgânicos, é fundamental para o desenvolvimento do húmus.

70QUESTÃO

Considerado o grande vilão causador do aquecimento global, o efeito estufa é um fenômeno natural e extremamente importante
para a manutenção da vida em nosso planeta. Pode-se defini-lo como um processo de retenção de calor irradiado pela superfície
da Terra.

A principal utilidade desse fenômeno é promover a manutenção da temperatura média da Terra, característica essencial para a
sobrevivência dos seres vivos, e um dos eventos que mais potencializa esse efeito, por conta da liberação de gases estufa, é
a

A) fotossíntese que ocorre nos vegetais.
B) queima incompleta do combustível fóssil.
C) quebra completa de combustíveis fósseis.
D) quimiossíntese que ocorre nos procariontes.
E) redução do gás carbônico no estroma do cloroplasto.
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