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Seja bem-vindo! 

O Centro Universitário FIPMoc deseja-lhe tranquilidade e sucesso nesta prova. 

 
 

    INFORMAÇÕES: 

1. Tempo total das provas: 2h30 min 

2. Esta prova contém 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. 

3. Selecione apenas uma alternativa em cada questão. 

4. Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se da frente da 

câmera. 

5. O fiscal remoto de prova poderá advertir o candidato e pausar seu exame, caso perceba 

qualquer indício de fraude, cabendo a ele permitir a volta à prova, ou finalizá-la na situação 

em que se encontrar. 

6. O gabarito será disponibilizado na Área do Candidato até as 21h do dia 12/06/2021. 

7. EM CASO DE INTERRUPÇÃO NO ACESSO À PROVA (QUEDA DE ENERGIA, 

INTERNET OU TRAVAMENTO), A PROVA SERÁ ENCERRADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE QUALQUER APARELHO 

ELETRÔNICO, PRINCIPALMENTE CELULAR, PAGER E SIMILARES. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questão 01 

 
 

Experimento realizado pelo francês 
Louis Pasteur em 1861. 

 

 

 
 

Fonte: Disponível em: http://www.infoescola.com (adaptado >Acesso em: 21 mai. 2021 

 
Esse experimento foi um marco para a compreensão da:  

A) abiogênese. 

B) respiração aeróbia. 

C) biogênese. 

D) fotossíntese. 

E) quimiossíntese. 

Questão 02 

 

Entre as abelhas, só as rainhas produzem a primeira molécula. As abelhas são capazes de reconhecer a 

diferença entre ela e a segunda molécula, que é produzida pelas operárias. Nós podemos distinguir entre 

abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas, entre si, elas usam uma sinalização química para 

perceber a diferença. Poderíamos dizer que veem por meio da química! 

 

COUTEUR, P.L.; BURRESON, J.: Os Botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história. Editora Zahar, 2011. 

 

Entre as moléculas apresentadas, observa-se isomeria: 

A) de posição. 

B) de cadeia. 

C) funcional. 

D) de compensação. 

E) óptica. 
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Questão 03  

 
 

Um grupo de pesquisadores realizou um experimento com flores de 37 tomateiros. Em cada planta, duas 

flores foram selecionadas, deixando-se uma não ensacada e outra ensacada com gaze porosa e opaca. 

Foram coletados os seguintes resultados: 

 
 Não Ensacadas Ensacadas 
Nº de grãos de pólen 182,51 67,83 

Conversão de flores em frutos % 82 50 

Massa de tomate (g) 70,69 47,06 

Tamanho do fruto (mm) 51,12 46,59 

Sementes (nº) 183,94 59,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https:// www.semabelasemalimento.com.br (adaptado >Acesso em: 21 mai. 2021) 
 

Sobre essa situação, são feitas as seguintes afirmativas:  

I. O experimento demonstra a relevância dos agentes polinizadores, como as abelhas, para o 

desenvolvimento de frutos. 

II. Os resultados do experimento mostram que não houve o processo de fecundação nas flores não 

ensacadas. 

III. A espécie cultivada pertence ao grupo das angiospermas, e o fruto desenvolvido é do tipo baga. 

 

É correto o que se afirma apenas em:  

A) II.                   B) II e III.                     C) I.                   D) I e III.                    E) I e II. 

 

Questão 04 

A espécie Pseudomonas aeruginosa é, entre todas as espécies desse gênero, aquela com maior 

representação quantitativa em nosso planeta. Sob condições ambientais específicas, essa bactéria produz 

um biossurfactante pertencente à classe dos glicolipídeos, o ramnolipídeo. Esse biossurfactante apresenta 

crescente interesse por parte da comunidade científica, devido a suas propriedades físico-químicas e 

tensoativas e, por isso, a capacidade metabólica da Pseudomonas aeruginosa em crescer em ambientes 

poluídos como gasolina, óleo de cozinha e benzeno vem sendo explorada. 

Pinho et al.: Uso de Pseudomonas aeruginosa para biodegradação de poluentes contaminantes de água. Revista de Biotecnologia 

e Ciência, v.17, 2018. 

 

Esse micro-organismo pode atuar com eficiência na biodegradação de: 

A) metais pesados. 

B) gases poluentes. 

C) resíduo nuclear. 

D) agrotóxicos. 

E) petróleo. 

 

1cm 
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Questão 05 

 

Rafaela, 35 anos, bancária, gestação tópica (no útero) de 25 semanas, realiza ultrassonografia e verifica o 

desenvolvimento de microcefalia em seu feto, provavelmente devido à infecção por zika, durante a 

gestação. 

 

O vírus da zika afetou o desenvolvimento do: 

A) ectoderme, o que pode levar a falha no desenvolvimento do sistema nervoso central. 

B) mesoderme, o que faz com que não ocorra o desenvolvimento do sistema endócrino. 

C) endoderme, o que resulta no posicionamento errado do tubo nervoso, durante seu desenvolvimento. 

D) mesoderme, o que resulta em falha durante o desenvolvimento do sistema nervoso periférico. 

E) endoderme, o que faz com que não ocorra o desenvolvimento do sistema endócrino. 

 

Questão 06 

 

Em um posto distribuidor de combustíveis, ocorreu o vazamento de quantidades significativas de gasolina 

no solo. 

 

O gerente do posto resolveu, então, usar um metal de sacrifício no tanque subterrâneo. 

São as seguintes semirreações de redução e seus potenciais-padrão. 

 

 

Para proteger o tanque, o gerente deve usar o: 

A) cobalto. 

B) estanho. 

C) zinco. 

D) cobre. 

E) chumbo. 
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Questão 07 

 

Tati, 46 anos, sedentária, vem apresentando, há alguns meses, intensa dor do lado direito superior do 

abdome que se irradia para a parte de cima da caixa torácica e para as costelas. Nos últimos dias, a dor 

veio acompanhada de febre, náuseas e vômito. Após realização de exames, foi diagnosticada presença 

de cálculos nas regiões anatômicas indicadas na imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em:https://www.msdmanuals.com/-

/media/manual/home/images/hep_gallstones_pt.gif?mw=350&thn=0&sc_lang=pt (adaptado >Acesso em: 21 mai. 2021) 

 

A doença apresentada vai comprometer a digestão e a absorção de: 

A) carboidratos e lipídios, apenas. 

B) proteínas, carboidratos, lipídeos e ácidos nucleicos. 

C) carboidratos, apenas. 

D) proteínas e carboidratos, apenas. 

E) lipídios, apenas. 

 

Questão 08 

 

Um estudante preparou uma solução a partir da diluição de uma solução de ácido sulfúrico de concentração 

conhecida, conforme ilustração abaixo.  

 

Dados: Há dissociação total do ácido na solução diluída. 

            Massas molares (g/mol): H = 1; S = 32; O = 16. 

 

O pH da solução diluída é: 

A) 3,0.                       B) 3,7.                       C) 3,6.                       D) 3,3.                       E) 3,2. 

 

https://www.msdmanuals.com/-/media/manual/home/images/hep_gallstones_pt.gif?mw=350&thn=0&sc_lang=pt
https://www.msdmanuals.com/-/media/manual/home/images/hep_gallstones_pt.gif?mw=350&thn=0&sc_lang=pt
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Questão 09 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, China, relatou um conjunto de 

casos graves de pneumonia causados por um novo coronavírus, com os primeiros casos da doença 

detectados em indivíduos frequentadores do Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, na China. 

Pouco tempo depois, em 12 de janeiro de 2020, a China compartilhou a sequência genética do agente 

causador da COVID-19, e o SARS-CoV-2 teve sua identidade genética conhecida em âmbito mundial: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Lima, Maria L. S. O., Almeida, Ramon K. S., Fonseca, Francine S. A. da, & Gonçalves, Caroline C. S.. (2020). A QUÍMICA DOS SANEANTES EM TEMPOS DE 

COVID-19: VOCÊ SABE COMO ISSO FUNCIONA?. Química Nova, 43(5), 668-678. (adaptado >Acesso em: 21 mai. 2021) 

 

O estudo das estruturas 1 e 2 demonstra que esse vírus é: 

A) envelopado com DNA de fita simples. 

B) não envelopado com RNA de fita dupla. 

C) não envelopado com DNA de fita dupla. 

D) envelopado com RNA de fita dupla. 

E) envelopado com RNA de fita simples. 

 

 

Questão 10 

 

Qual o futuro do etanol no Brasil? Felizmente, produtores de cana-de-açúcar, podem ficar calmos, pois o 

etanol brasileiro tem tudo para um amanhã promissor. Isso porque, além do tradicional etanol de primeira 

geração, o Brasil investe na produção de etanol de segunda geração (E2G), a partir de biomassa 

lignocelulósica.  

As etapas desse processo produtivo são identificadas por números, na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELRAYIES, G.M.: Microalgae: Prospects for greener future buildings. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 81, 

p.1175-1191, 2018. (Adaptado) 
 

Ocorre a produção do biocombustível na etapa: 

A) 1.                          B) 3.                        C) 2.                       D) 4.                         E) 5. 
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Questão 11 
 

 

Níveis médios de testosterona circulante ao longo da vida de um homem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de BERNE e cols., 2004. 

 

Sobre o gráfico, são feitas as seguintes afirmativas: 

I. A testosterona começa a ser produzida durante o desenvolvimento embrionário. 

II. Na puberdade, a produção de testosterona eleva-se progressivamente. 

III. A produção de testosterona é interrompida aos 60 anos de idade. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas.              

B) II e III, apenas.         

C) I e III, apenas.           

D) I, II e III.         

E) II, apenas. 

 
Questão 12 

 

Eduardo resolveu preparar um indicador ácido-base natural, usando o repolho roxo como matéria-prima 

para sua extração. Com a solução indicadora, testou produtos que usamos no dia a dia e observou alteração 

de cor à medida que se alterava o pH do meio. Os resultados levaram à criação da seguinte escala de cores: 

 

Em nova testagem, usou o bicarbonato de sódio e o vinagre. 

 

Na nova testagem evidenciam-se, respectivamente, as cores: 

A) vermelha e rosa. 

B) roxa e vermelha. 

C) roxa e azul. 

D) vermelha e amarela. 

E) amarela e roxa. 
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Questão 13 
 

Algumas cédulas brasileiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://ambientes.ambientebrasil.com.br/educacao/artigos/cedulas_do_real.html (adaptado > 

Acesso em: 21 mai. 2021) 
 

Sobre os animais contidos nessas cédulas, são feitas as seguintes afirmativas:  

I. Os animais mostrados nas cédulas de 2 e 200 reais possuem mesmo nicho ecológico.  

II.  O leão (Panthera leo) possui mesmo gênero, mas diferentes epítetos específicos, quando comparado 

com o animal mostrado na cédula de 50 reais. 

III. O animal mostrado na cédula de 20 reais possui como habitat natural o bioma Amazônia brasileira. 

É correto o que se afirma apenas em:  

A) I e III.                    B) I e II.                    C) II.               D) II e III.                E) I.  

Questão 14 

 

Em um sistema fechado, um determinado gás é submetido ao aumento de pressão, conforme ilustração: 

 

RUSSELL, J.: Química Geral, vol. 1. Ed. Pearson Education, 1984. (Adaptado). 

 

Sobre a situação representada, são feitas as afirmações: 

I. A massa do gás em (b) foi reduzida à metade. 

II. A transformação gasosa é considerada isotérmica. 

III. Nessa transformação, o volume é inversamente proporcional à pressão. 

IV. O volume final é reduzido a ¼ do inicial. 

É correto o que se afirma apenas em: 

A) I e III.                    B) III e IV.                     C) I e IV.                      D) I e II.                  E) II e III. 
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Questão 15 

 

Um dos pratos mais amados pelos brasileiros é o tradicional arroz com feijão, uma combinação 

balanceada de diversos aminoácidos essenciais, significativos para a saúde humana. No entanto, nos 

últimos dias, o preço do feijão está bem elevado. Por esse motivo, um nutricionista de uma escola 

pretende substituí-lo, observando os alimentos disponíveis, mas não quer comprometer a ingestão 

desses nutrientes. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adaptado de Marchini e outros, Aminoácidos. 

São Paulo: ILSI Brasil-International Life Sciences Institute do Brasil, 2016, p. 18.) 

 
A substituição adequada será por: 

A) milho ou verdura. 

B) verduras ou soja. 

C) amendoim ou soja. 

D) soja ou milho. 

E) milho ou amendoim. 

 

Questão 16 

Fernanda, estudando a acidez de substâncias para o desenvolvimento de um novo fármaco, buscou 

informações sobre o pKa de ácidos orgânicos, e organizou as seguintes possibilidades para sua pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ordem crescente de acidez dos ácidos apresentados nos frascos é: 

A) 4 < 5 < 2 < 1 < 3. 

B) 3 < 1 < 5 < 2 < 4. 

C) 3 < 1 < 2 < 5 < 4. 

D) 4 < 5 < 1 < 2 < 3. 

E) 3 < 1 < 4 < 2 < 5. 
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Questão 17 

 

Martin e Bela possuem quatro filhos, duas meninas e dois meninos. As duas meninas nasceram com a 

síndrome do X frágil, uma doença genética que afeta o desenvolvimento intelectual, o comportamento 

e provoca atrasos na fala. Martin também possui essa herança, mas sua esposa, Bela, e seus dois meninos 

não possuem, como mostra o heredograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Fonte: Disponível em http://fmdupsindromedoxfragil.blogspot.com/2015/05/genetica.html (adaptado >Acesso em: 21 mai. 

2021) 

 

Segundo a árvore genealógica, a herança provável da doença é: 

A) recessiva ligada ao X. 

B) restrita ao Y. 

C) mitocondrial. 

D) dominante ligada ao X. 

E) autossômica recessiva. 

 

Questão 18 

Em uma aula de Química Orgânica na UNIFIPMoc, os estudantes produziram o composto químico 

referente à essência de maçã, a partir de uma reação de esterificação. A essência de maçã é atribuída ao 

composto representado pela estrutura seguinte: 

 

 

 

Para essa síntese, utilizou-se: 

A) ácido etanoico e 2-metilbutan-1-ol. 

B) ácido 2-metilbutanoico e etanol. 

C) ácido 3-metilbutanoico e etanol. 

D) ácido 2-metilbutanoico e metanol. 

E) ácido etanoico e 3-metilbutan-1-ol. 
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Questão 19 

No laboratório de histologia da UNIFIPMoc, foram observadas, ao microscópio de luz, três lâminas de 

tecido muscular retirado de ratos Wistar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. Histologia Básica 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan 2017. 

 

Os músculos observados nas lâminas I, II e III são, respectivamente: 

A) da bexiga, da coxa e do coração. 

B) do coração, da bexiga e da coxa. 

C) da coxa, do coração e da bexiga. 

D) da bexiga, do coração e da coxa. 

E) do coração, da coxa e da bexiga. 

 

 

Questão 20 

A frota leve veicular no Brasil faz uso de diversos combustíveis. Pensando nessa situação, um 

consumidor começou a analisar o consumo médio urbano de alguns combustíveis e seus valores, para, 

assim, construir a tabela a seguir: 
 

Fonte de energia Valor (R$)* Consumo médio na cidade 

Gasolina 5,8/L 13 km/L 

Etanol 4,3/L 9 km/L 

Gás Natural Veicular (GNV) 3,4/m3 13 km/m3 

Diesel 4,5/L 12 km/L 

Eletricidade** 0,63/kWh 6 km/kWh 

 

*valores na região Sudeste em 09/05/2021 (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP).  

** energia elétrica necessária para carregamento das baterias em um carro elétrico. 

 

Conforme as informações da tabela, o combustível com maior custo por quilometragem é o/a: 

A) GNV. 

B) eletricidade. 

C) etanol. 

D) gasolina. 

E) diesel. 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

Questão 21 

 

 

Sobre o texto, são apresentadas as seguintes afirmativas: 

I. A empresa renuncia aos fatores relativos a estrutura, 

objetivos e números, em prol dos fatores relativos a 

pessoas, conquistas e vidas. 

II. A mensagem da publicidade explora a ideia gerada e 

nutrida pela etimologia do nome da empresa. 

III. O nome da empresa é uma palavra que estabelece uma 

relação semântica de homonímia – com grafia diferente – 

com o nome, de origem tupi, de um fruto muito apreciado 

em várias regiões do Brasil. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) II, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) III, apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto publicitário) 

* ASSAÍ: palavra originada do japonês “ASAHI”, que 

significa “sol nascente”. 
 

Questão 22 

O bicho 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 
 

Quando achava alguma coisa,  

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 
 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 
 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. 

O termo empregado pelo emissor para expressar 

sua indignação é o: 
 

A) adjunto adverbial “entre os detritos”. 

B) predicado “Engolia com voracidade”. 

C) sujeito “O bicho”. 

D) vocativo “meu Deus”. 

E) objeto direto “comida”. 
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Questão 23 

iobaldo acordava assustado em meio 

à madrugada, pressentindo que 

algum perigo se avizinhava. “A vida 

é ingrata no macio de si”, reflete ele. “Mas 

transtraz a esperança mesmo do meio do fel 

do desespero. ” Tal passagem de Grande 

Sertão: Veredas transcende o universo 

mágico de Guimarães Rosa e serve para 

resumir a quase inquebrantável capacidade de 

resiliência do povo brasileiro. Nos tempos 

atuais, a terrível agrura que tira o sono de 

todos é o vírus invisível. Ele se espalha cada 

vez mais rápido e sufoca até matar, 

provocando uma tragédia sem precedente. 

(...) 

Apesar disso, mesmo à beira de um 

ataque de nervos por terem subestimado o 

potencial de estrago do inimigo e diante de 

autoridades que custam a se entender na 

tomada de medidas urgentes, as pessoas não 

perderam o otimismo e a fé.  

É essa mistura de medo e de esperança 

que aparece com nitidez em um levantamento 

do Instituto Paraná Pesquisas sobre os 

sentimentos da população neste momento. 

(...) 

(...) o trabalho mostra que a desolação 

com a situação atual do Brasil nunca foi tão 

flagrante. Mas, ainda assim, existe uma certa 

esperança que leva a crer que o futuro poderá 

ser diferente. (...) 

Enquanto o cenário não muda, o 

brasileiro passa os dias remoendo seus medos 

e inseguranças com o presente. (...) 

Por enquanto, resta respeitar as medidas 

de segurança e aguardar que o Ministério da 

Saúde acelere o programa de vacinação 

contra a Covid-19. De volta a Guimarães 

Rosa, ficam as palavras de consolo da 

personagem Diadorim ao protagonista da 

trama: “Riobaldo, tem tempos melhores. Por 

ora, estamos acuados em buraco”.

EDOARDO GHIROTTO, JULIANA CASTRO E TATIANA FARAH 

(Veja – 31.3.2021 – com adaptações) 

 

Para desenvolver a ideia-matriz dessa reportagem, os autores exploraram o seguinte recurso: 

A) relato histórico, como ponto de partida para uma linha do tempo acerca de uma realidade. 

B) investigação científica, a partir de ocorrências sociais atuais contrapostas a realidades antigas. 

C) intertextualidade, associando pontos de vista humanos extraídos de cenários fictício e real. 

D) levantamento  de hipóteses sobre os efeitos do problema mundial atual, com alusões a fatos literários. 

E) surrealismo, conduzindo os fatos da atual situação mundial para além da realidade empírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 
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Questão 24 

 

UM DOCE REMÉDIO 
Novo estudo conduzido pela Universidade de Oxford confirma a ação 

medicinal do mel nos tratamentos de tosse e dor de garganta  

ADRIANA DIAS LOPES 

 

UM HOMEM pendurado em um cipó, 

em esforço tremendo para coletar o mel de 

abelhas selvagens em uma colmeia 

aparentemente inalcançável. Muito 

provavelmente, eis a representação mais antiga 

da deliciosa substância dourada e viscosa, 

ilustrada em uma pintura rupestre nas cavernas 

de Araña, em Valência, na Espanha, há 8000 

anos. Na Mesopotâmia, uma tábua de argila 

datada de 2000 a.C. traz uma receita para 

feridas do corpo: “Moer até que a areia do rio 

vire pó e amassar com água e mel, azeite puro 

e óleo de cedro e aplicar quente”. Poucos 

compostos naturais são reconhecidos como 

produto terapêutico há tanto tempo na história 

da humanidade. Os diversos (e bons) efeitos do 

néctar de flores processado pelos insetos 

acompanham as gerações em receitas caseiras. 

Faltavam apenas evidências científicas para 

comprovar a intuição. Finalmente elas 

surgiram. 

O mel age contra sintomas de resfriado, 

como tosse e dor de garganta, atestou um 

trabalho conduzido pela Universidade de 

Oxford, no Reino Unido, a partir dos 

resultados de catorze pesquisas que 

envolveram mais de 1700 pessoas. A 

conclusão: o alimento pode ser tão ou mais 

eficaz que os antibióticos. O levantamento 

mostrou ainda que as bactérias não criam 

resistência ao mel. Um dos grandes 

problemas atuais é o fortalecimento desses 

microrganismos, devido ao uso 

indiscriminado de antibióticos. (...) 

Os pesquisadores afirmam, contudo, ser 

necessário realizar novos estudos para 

confirmar a descoberta – e não se trata, 

evidentemente, de sonegar a eficácia de 

produtos farmacêuticos. O mel, porém, já 

entrou nas diretrizes de saúde de órgãos 

regulatórios de alguns países. 

(...)   
 

           

  (Veja – 2/9/2020) 

 

A estrutura temática desse texto consta, pela ordem, de: 

A) transcrição literal de duas narrativas antigas de uma obra literária; interpretação dos fatos narrados; 

justificativas para a referência ao alimento; opiniões divergentes. 

B) referências históricas milenares, de efeito atrativo sobre o leitor; comentários pertinentes ao elemento em 

pauta; atuação e benefícios do produto natural; ressalvas oportunas. 

C) apelo à mitologia como fator instigante; exploração das lições apreendidas; transposição para a realidade 

científica; aconselhamentos médicos. 

D) narrativas folclóricas como fonte de ensinamentos; análise comparativa com a realidade; descrição 

medicinal do elemento natural; confirmação dos benefícios. 

E) relatos de experiência de povos indígenas; consequências imprevistas do alimento apícola; apresentação 

detalhada de experimento científico; informações adicionais. 
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Questão 25 

Esse texto é de caráter: 

A) epistolar. 

B) jornalístico. 

C) ficcional. 

D) poético. 

E) injuntivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Superinteressante – junho/2016) 
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Questão 26 

 

 

FREUD MUDOU a maneira de pensar sobre nós mesmos. Fosse religioso, sua tumba seria 

objeto de peregrinação, seus ossos miraculosos, exibidos em um altar. A adoração de muitos 

psicanalistas por Freud é semelhante à de um fiel a Santa Terezinha. Repetem suas palavras, como 

mantras. Mas não tenho nada a ver com isso. A não ser que me trate como algum deles. Freud é 

o fundador da psicanálise, o primeiro a trazer o inconsciente para a ordem do dia. É profundo, 

instigador. Mas o jargão psicanalítico entrou no cotidiano das pessoas. (...) 

(Walcyr Carrasco – Veja – 24.3.2011) 

 

Na elaboração do 2º período, o autor faz uso do recurso da elipse de dois elementos, que são: 

A) conjunção subordinativa condicional; verbo “seriam”. 

B) pronome indefinido; conjunção coordenativa conclusiva “então”. 

C) conjunção subordinativa temporal; preposição “para”. 

D) pronome pessoal oblíquo átono; verbo “eram”. 

E) conjunção coordenativa explicativa; preposição “perante”. 

 

Questão 27 

Carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de “você”, se 

dirigiu ao autor chamando-o “o senhor”: 

Senhora –  

Aquele a quem chamastes senhor aqui está, de peito magoado e cara triste, para vos dizer que senhor 

ele não é, de nada, nem ninguém. 

Bem o sabeis, por certo, que a única nobreza do plebeu está em não querer esconder sua condição e 

esta nobreza tenho eu. Assim, se entre tantos senhores ricos e nobres a quem chamáveis “você” escolhestes 

a mim para tratar de “senhor”, é bem de ver que só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas rugas de 

minha testa e na prata de meus cabelos (...).  

(BRAGA, Rubem. A borboleta amarela.) 
 

Sobre o texto, são feitas as seguintes afirmativas: 

I. O tema constitui uma situação de variação linguística contextual/situacional. 

II. A forma de expressão usada pelo autor da carta evidencia um tratamento diferenciado, centrado na 

2ª pessoa do plural, incomum entre os usuários do português no Brasil. 

III. A intenção do narrador foi a de diferenciar a comunicação, visto que a jovem se dirigira a ele de 

maneira formal, numa situação em que as pessoas presentes eram tratadas informalmente. 
 

É correto o que se afirma em: 

A) I e III, apenas. 

B) II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) III, apenas. 

E) I, II e III. 
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Questão 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                               (Laerte) 

 

O humorismo dessa charge explora, ironicamente, a associação entre: 

 

A) sonho e realidade. 

B) verdade e mentira. 

C) teoria e prática. 

D) sapiência e ignorância. 

E) farsa e autenticidade. 

 

Questão 29 

 

(...) A Nature, maior periódico científico do mundo, perguntou a mais de 100 imunologistas se eles acham 

que o coronavírus será erradicado. 90% responderam que não. O vírus se tornará endêmico, eles dizem. 

Significa o seguinte: o Sars-Cov 2 vai seguir circulando em certos pontos do globo. Culpa das mutações, 

que não deixarão de aparecer, principalmente em lugares com baixa cobertura vacinal. Cada país que se 

livrar do vírus terá de desenvolver (ou adquirir) novos imunizantes contra novas cepas, como acontece 

com as vacinas da gripe, antes que as futuras variantes deem as caras em seus territórios. Só quando um 

sistema assim estiver bem estabelecido, a possibilidade de contrair Covid será baixa o suficiente para 

entrar no rol de riscos aceitáveis. (...) 

(“Superinteressante” – abril/2021) 

 

Segundo o texto: 

A) a pandemia da COVID-19 permanecerá, mesmo com a vacinação. 

B) o Sars-Cov 2 atua com mutações, a exemplo da gripe comum. 

C) a parcela de imunologistas indagados foi unânime em negar a erradicação do coronavírus. 

D) o mundo todo terá o vírus da COVID permanentemente em circulação. 

E) o desenvolvimento (ou a aquisição) de novos imunizantes será útil somente para a gripe. 
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Questão 30 

 

SILÊNCIO ENSURDECEDOR 
Com as arquibancadas vazias, sem a natural ajuda da torcida, já há 

um fenômeno dentro dos campos e quadras: a perda de força do 

chamado “efeito casa”. 
 

HÁ UM RUIDOSO silêncio nas arquibancadas de ginásios e estádios e, até que os 

torcedores sejam autorizados a acompanhar as partidas, de acordo com os protocolos de 

saúde, vive-se um momento de profundas transformações. Na experiência ao vivo, sem 

dúvida, mas também diante da televisão. (...) 

                                                                                                                                              (VEJA – 12.8.2020) 

 

Sobre as expressões destacadas (título e início da reportagem), são apresentadas duas afirmativas ligadas 

pela palavra PORQUE: 
 

I. O autor cria um clima de interesse no leitor, ao construir uma ideia enfática mediante o recurso 

da linguagem figurada denominada paradoxo. 
 

PORQUE 
 

II.  Em ambos os casos, a expressão é formada estabelecendo a coesão de substantivo e adjetivo 

cujos sentidos se negam reciprocamente, de forma intencional. 

Conclui-se que: 

A) I e II são verdadeiras, e II justifica I. 

B) I é verdadeira, e II é falsa. 

C) I e II são verdadeiras, mas II não justifica I. 

D) I e II são falsas. 

E) I é falsa, e II é verdadeira. 
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REDAÇÃO 

 

Instruções: 

1. A redação tem o valor de 50 pontos. 

2. O texto produzido deve conter, no máximo, 300 (trezentas) palavras. 

3. Textos / fragmentos / citações / comentários de referência na elaboração da proposta – caso houver – 

NÃO deverão constar (como cópia ou menção ostensiva) da redação produzida pelo candidato. 

4. É facultativo dar título à redação. 

5. É facultativa a elaboração de proposta de intervenção para o tema tratado. 

6. A redação não pode conter qualquer forma de identificação do candidato. 

7. A correção do texto produzido observará os seguintes critérios básicos: 

 Norma culta da língua; 

 Fidelidade / adequação ao tema; 

 Estrutura textual; 

 Clareza e qualidade das ideias; 

 Correção linguística; 

 Emprego de recursos gramaticais; 

 Adequação vocabular; 

 Organização estética; 

 Obediência a todas as instruções dadas. 
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Proposta de Redação 

Os fragmentos textuais a seguir foram extraídos da revista VEJA e têm a função exclusiva de estímulo gerador 

de ideias. Não devem ser reproduzidos. 

                                   I       II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redija um texto DISSERTATIVO de no máximo 25 linhas, desenvolvendo o seguinte tema: 

 

Médicos no enfrentamento à atual pandemia. 

 
  

             (VEJA – 24.2.2021) 

       V 

 

 
 

Aprende-se cada minuto, 
de uma ponta a outra da 
doença, da contaminação às 
terapias. Já não há, entre os 
orgulhosos profissionais de 
jaleco do Einsten, o receio 
dos dias iniciais. “Quando 
chegava um paciente com         
Covid-19, pensávamos que 
invariavelmente seríamos 
contaminados pelo vírus”, diz 
o infectologista Moacyr Silva, 
47 anos, na linha de frente do 
atendimento de doentes 
contaminados. (...) 

 

Na história oficial da chegada do novo 

coronavírus ao Brasil, caberá sempre 

espaço para um personagem central, o 

infectologista Fernando Gatti, 44 anos. Foi 

ele quem suspeitou estar diante do 

primeiro caso de infecção e quem, depois 

da alta, nunca mais abandonou os laços de 

amizade e carinho como o paciente zero. 

(...) O peso de estar no coração da 

pandemia desde o princípio foi 

avassalador na vida de Gatti. O movimento 

de seu consultório aumentou 150% ao 

longo do ano. As mensagens de pacientes 

e colegas em busca de informações sobre 

a doença passaram a piscar no celular dia 

e noite, sem parar. Em um ano, engordou 

10 quilos e conviveu muito pouco com o 

filho de 3 anos. Foi diagnosticado com a 

chamada síndrome de Burnout, ou 

síndrome do esgotamento profissional, 

distúrbio provocado pela exaustão 

extrema, sempre relacionada ao trabalho. 

A percepção veio quando começou a sentir 

um cansaço crônico e ter ataques de choro 

sem motivo palpável. Parou por dez dias, 

foi tratado com antidepressivos, e terminou 

por voltar em ritmo igual. Atendeu 

pacientes na véspera e nos dias de Natal 

e Ano-Novo. “Começamos praticamente 

do zero e com extrema dedicação, mas 

estamos conseguindo mudar o percurso 

da Covid-19”, diz ele. 

(...) 

 

“O surto não está sendo um marco apenas 

para o Einsten”*, diz Sidney Klajner, presidente 

da instituição. “Mudou profundamente a forma de 
trabalhar e as reações emocionais dos 

profissionais de saúde em todo país.” 

*Hospital Albert Einsten 

(VEJA – 24.2.2021) 

Até agora, o Einsten registrou 
3351 profissionais da saúde 
infectados, o equivalente a 20% do 
total, quase metade da média 
global. Entre eles, ressalve-se, o 
próprio Moacyr Silva – que, atrelado 
à modéstia dos grandes, ainda 
assim insiste em celebrar o pequeno 
risco de quem se protege 
adequadamente. 

Os obstáculos a que foram 
submetidos heróis como ele, e não 
há exagero em tratá-lo desse modo, 
resultaram em vitórias. 

 

                           III     IV 

A falta de médico em hospitais superlotados leva o 
MEC a permitir a antecipação do diploma, lançando 
recém-formados, de paraquedas, no centro da 
pandemia. 

Com bem mais teoria do que prática no currículo, o início da carreira para 
esses recém-formados tem sido equivalente a uma queda livre na realidade 
crua de uma doença ainda enigmática. No centro de terapia intensiva do 
Hospital Unimed da Barra da tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, dois          
ex-alunos da Unigranrio, Marcelo Cruz, de 27 anos, e Maurício Curvusier, de 
23, atuam como plantonistas e, embora já tivessem estagiado na mesma 
unidade, estão tendo de se adaptar a duras penas a um novo e trágico 
cenário. “Sabemos que é uma prova de fogo para eles, mas precisamos da                 
mão-de-obra”, justifica Luiz Fernando Pires, chefe do CTI. 

 

(VEJA – 24.6.2020) 

(VEJA – 24.2.2021) 
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