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Seja bem-vindo! 

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

 

 
    INFORMAÇÕES: 

1) Tempo total das provas: 2h30min 

 

 Início previsto: 8h30min.             Término previsto: 11h.  

 

2) Este caderno contém 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. CONFIRA 

se seu caderno está completo. 

3) Na folha de respostas (definitiva): 

 MARQUE NO GABARITO A COR DE SEU CADERNO DE PROVAS. 

 Não dobre nem amasse a folha. 

 Confira seu nome, curso e número de inscrição. 

 ASSINALE somente UMA OPÇÃO EM CADA QUESTÃO. Sua resposta será anulada 

se houver mais de uma opção assinalada. 

 NÃO DEIXE QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. Sem forçar o papel, faça traços firmes e 

preencha todo o campo. 

 

4) O candidato somente poderá sair definitivamente da sala quando restarem 60 minutos 

para o término oficial do horário. 
 

5) Somente ao término oficial do horário será permitido ao candidato levar o caderno de 

provas. 

 

6) APÓS ENTREGAR A FOLHA DE RESPOSTAS E A REDAÇÃO, o candidato deverá 

retirar-se imediatamente do prédio, não podendo permanecer nos corredores nem utilizar 

instalações sanitárias. 

 

 

 

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 

 

Um paciente do sexo masculino, 56 anos de idade, agricultor, viúvo, natural do norte de Minas Gerais, foi 

diagnosticado como portador de insuficiência renal, e inicia tratamento com diálise, na capital mineira. Ao 

ser comparado o sangue do paciente antes e depois da diálise, verificou-se que houve diferença de 

concentração de algumas substâncias. 

 

A diferença observada no sangue do paciente, após o tratamento, foi: 

A) mais ácido úrico. 

B) menos ureia. 

C) menos hemácias. 

D) menos plaquetas. 

E) mais glicose. 

 

Questão 02 

 

Rita resolveu preparar uma sobremesa com essência de pera. Para isso, precisou sintetizar a substância 

responsável por esse aroma, a partir de uma reação de esterificação. 

    Substância:  E,Z- deca-2,4-dienoato de etila. 

 

Ela selecionou os frascos com os reagentes que, em uma reação de esterificação, formaria a molécula do aroma 

desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os frascos selecionados foram: 

A) 3 e 6. 

B) 1 e 2. 

C) 3 e 4. 

D) 1 e 5. 

E) 4 e 6. 
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Questão 03 

 

Uma criança de 5 anos de idade, moradora da zona rural de Montes Claros, apresentava o hábito de andar 

sempre descalça e possuía um estranho apetite de ingerir terra. Após se apresentar muito pálida e com 

desânimo, foi levada pela avó à Unidade Básica de Saúde local. O médico solicitou exame de fezes e 

verificou, após análise dos resultados, o diagnóstico de parasitose. 

 

A parasitose associada a essa criança foi a: 

A) teníase, causado por um verme platelminto. 

B) esquistossomose, causado por um protozoário ciliado. 

C) ancilostomíase, causada por um verme nematelminto. 

D) oxiurose, causado por um verme platelminto.  

E) amebíase, causada por um protozoário flagelado. 

 

Questão 04 

 

Um estudante do curso de Medicina da UNIFIPMoc encontrou, em um laboratório, três frascos contendo 

álcoois diferentes: 

 

Para identificar os álcoois, o estudante adicionou a eles uma solução aquosa de permanganato de potássio 

(KMnO4) em meio ácido. Os resultados encontrados foram: 

 – No frasco A, não houve reação. 

 – No frasco B, observou-se a formação de ácido butanoico. 

 – No frasco C, houve formação de butanona. 

 

 

Os frascos A, B e C apresentam, respectivamente: 

A) butan-1-ol, metilpropan-2-ol e butan-2-ol. 

B) butan-2-ol, butan-1-ol e metilpropan-2-ol. 

C) metilpropan-2-ol, butan-2-ol e butan-1-ol. 

D) metilpropan-2-ol, butan-1-ol e butan-2-ol. 

E) metilpropan-1-ol, butan-2-ol e butan-1-ol. 
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Questão 05 

 

D.H.S.R., 50 anos de idade, procura Unidade Básica de Saúde, apresentando grande aumento de fluxo 

urinário. Relata, também, muita sede, aumento do apetite e perda de força muscular. O médico suspeita de 

um caso de diabetes insipidus. 

 

Nesse caso, ocorre comprometimento da produção do hormônio:  

A) TSH. 

B) ACTH. 

C) FSH. 

D) insulina. 

E) vasopressina. 

 

Questão 06 

 

Na indústria sucroalcooleira brasileira, a cana-de-açúcar é a matéria-prima mais utilizada e pode ter dois 

destinos: produção de açúcar ou etanol. O esquema a seguir representa as etapas operacionais desse 

processo. 

 

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Brasil produziu, 

em 2019, cerca de 35 bilhões de litros de etanol, tendo como principal matéria-prima a cana-de-açúcar. 
Adaptado de: www.anp.gov.br  Acesso em 27out2020. 

 

A massa de cana-de-açúcar, em toneladas, utilizada para essa produção foi de: 

A) 5 x 107. 

B) 0,5 x 107. 

C) 5 x 108. 

D) 0,5 x 108. 

E) 5 x 109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anp.gov.br/
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Questão 07 

 

O prêmio Nobel de Medicina 2020 foi concedido a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, 

"pela descoberta do vírus da hepatite C", causador da cirrose e do câncer no fígado. "Antes do trabalho 

deles, a descoberta dos vírus da hepatite A e B tinha sido um essencial passo à frente", disse, em um 

comunicado, a Assembleia Nobel no Instituto Karolinska, na Suécia, acrescentando que os três cientistas 

"fizeram descobertas que levaram à identificação de um novo vírus". 

Disponível em:<https//www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/10/05/nobel-de-medicina-vai-para-medicos-que-descobriram-virus-da-

hepatite-c>Acesso em: 16  out. 2020 

 

A doença-alvo da pesquisa premiada: 

A) apresenta como profilaxia a fiscalização de bancos de sangue. 

B) possui causador contendo capsídeo, DNA e RNA, simultaneamente. 

C) é transmissível pelo ar e pelo leite materno contaminado. 

D) tem agente etiológico caracterizado por ter células procarióticas. 

E) afeta principalmente órgãos como coração e cérebro. 

 

Questão 08 

 

Henrique iniciou um estudo para avaliar a temperatura de ebulição de quatro soluções aquosas, com 

concentrações de 0,5 mol.L-1, aquecidas sob as mesmas condições do ambiente, até a ebulição: soluções de 

sacarose, cloreto de potássio, cloreto de cálcio e nitrato de alumínio. As temperaturas foram monitoradas 

com termômetros devidamente calibrados, como representados a seguir. 

 

 

As soluções com maiores pressão de vapor e temperatura de ebulição são, respectivamente: 

A) 4 e 3. 

B) 1 e 3. 

C) 4 e 2. 

D) 2 e 3. 

E) 1 e 4. 
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Questão 09 

 

I.H.S., 17 anos de idade, estudante, procura dermatologista para tratamento de acnes e espinhas. Após teste 

de gravidez negativado e avaliação clínica, a dermatologista prescreve Roacutan (isotretinoina) 50 mg ao 

dia, e alerta quanto aos riscos de engravidar durante o tratamento, visto que esse medicamento afeta o 

desenvolvimento do mesoderma embrionário. Apesar dos constantes avisos, I.H.S. encontra-se grávida de 

3 meses. 

 

Essa paciente possui risco de más-formações: 

A) da medula adrenal. 

B) do pâncreas. 

C) hepáticas.  

D) cardíacas. 

E) do sistema nervoso. 

 

Questão 10 

 

O indicador ácido-base denominado “azul de bromotimol” tem uma mudança de coloração devido ao pH, 

como demonstrado a seguir: 

 
Os frascos apresentam soluções com suas respectivas concentrações de OH-, em mol/L, indicadas em seus 

rótulos: 

 

 

O indicador ficará amarelo na solução: 

A) 4. 

B) 3. 

C) 5. 

D) 1. 

E) 2. 
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Questão 11 
 

 

Devido à pandemia causada pelo novo coronavirus, cinco dos funcionários de uma microempresa, 

pertencentes à mesma faixa etária, foram submetidos a um hemograma para verificar se algum deles possui 

imunodepressão e, assim, trabalhar em regime de home office. Os demais trabalharão com todos os 

equipamentos e medidas de proteção recomendados pelo Ministério da Saúde. 

 

 
 

O funcionário que apresentou baixa imunidade foi: 

A) Janaína.                B) Letícia.             C) Rafael.            D) Ronaldo.                 E) Isabela. 

 

Questão 12 

 

A bateria de Bagdá foi encontrada no sítio arqueológico da vila de Khujut Rabu, em Bagdá, em 1936, pelo 

arqueólogo alemão Wilhelm Konig. Esse artefato histórico apresentava alguns sinais de corrosão, e testes 

mostraram indícios de uma substância ácida no artefato, como vinagre ou vinho. 

 
Potenciais-padrão de redução: 

Fe2+
(aq) + 2e-  Fe(s)        =  - 0,44 V 

Cu2+
(aq) + 2e-  Cu(s)       =  + 0,34 V 

2H+ (aq) + 2e-  H2 (g)       = 0,0 V 

Battaglin, P. D.; Barreto, G.: Revisitando a história da Engenharia Elétrica. Revista de Ensino de Engenharia, v. 30, n.2, p.49 – 58, 2011 

(Adaptado). 

 

Nessa pilha, o ânodo é: 

A) a barra de ferro. 

B) a solução ácida. 

C) o vaso de argila. 

D) o cilindro de cobre. 

E) o selo de betume. 
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Questão 13 

 

No laboratório de hematologia da UNIFIPMoc, foi realizado teste de tipagem sanguínea de uma mãe e seu 

filho, hoje adulto, que nasceu com a doença hemolítica do recém-nascido (eritroblastose fetal). Os 

resultados desse teste de hemoaglutinação estão retratados a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados desse exame indicam que o: 

A) filho pode receber sangue da mãe. 

B) pai pode possuir sangue do tipo A Rh-positivo. 

C) filho pode doar sangue para a mãe. 

D) pai pode doar sangue para a mãe. 

E) pai pode possuir sangue tipo B Rh-negativo. 

 

Questão 14 

 

A ordem global da reação estudada é: 

A) 4. 

B) 5. 

C) 3. 

D) 1. 

E) 2. 

 

Um estudo realizado para verificar a rapidez de uma reação ocorreu com uma série de experimentos 

envolvendo as mesmas condições operacionais de temperatura e agitação. Os resultados são 

apresentados na tabela seguinte. 

Experimento Reagente A 

(mol.L-1) 

Reagente B 

(mol.L-1) 

Reagente C 

(mol.L-1) 

Velocidade 

da reação 

(mol. L-1s-1) 

I x y z V 

II 2x y z 2V 

III x 2y z 4V 

IV x y 2z V 
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Questão 15 

 

Se há uma árvore feliz, decerto é a castanheira: 

No bosque ela resplende alta e dominadora. 

A árvore da balata, essa é tão sofredora, 

Inspira compaixão a hevea, a seringueira! 

Ela sozinha é um bosque e enche toda a clareira... 

No ouriço a natureza o seu fruto entesoura 

E a colheita presente e a colheita vindoura 

Ei-las todas na fronde augusta e sobranceira. 

Na casca não se vê sinal de cicatrizes, 

De feridas cruéis por onde escorre o látex... 

No seu orgulho é assim como as imperatrizes! 

Se a posse é disputada entre explosões de nitro, 

Na luta em que se queima a pólvora aos arráteis, 

— O fruto é quase o sangue: é negociado a litro! 

Bertholetia Excelsa, de Jonas da Silva (1880 - 1947) 

 

Os versos fazem referência a uma espécie vegetal característica do bioma brasileiro: 

A) amazônia.               

B) pampa. 

C) cerrado. 

D) caatinga. 

E) mata dos cocais. 

 

Questão 16 

 

José, ao ler o artigo “Amor ao primeiro odor”, verificou que há uma série de substâncias denominadas 

feromônios. No entanto, uma estrutura química chamou-lhe a atenção: o bombicol. Esse foi o primeiro 

feromônio a ser isolado e identificado, empregando a mariposa do bicho-da-seda como inseto. 

 

FERREIRA, J.T.B.; ZARBIN, P.H.G.: Amor ao primeiro odor: a comunicação química entre os insetos. Química Nova na Escola, nr.7, 

1998 (Adaptado). 

Sobre esse feromônio, são feitas as seguintes afirmativas: 

I. A estrutura apresenta estereoisômeros do tipo cis-trans. 

II. A molécula é capaz de descolorir uma solução de bromo em tetracloreto de carbono (Br2/CCℓ4). 

III. A substância apresenta solubilidade elevada em água. 

É correto o que se afirma apenas em: 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I. 

D) II. 

E) I e II. 
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Questão 17 

 

Ao final de um plantão médico, dois plantonistas discutiam o atendimento prestado a quatro pacientes 

provenientes do Vale do Jequitinhonha. O primeiro paciente apresentava deficiência de rodopsina em 

células denominadas bastonetes; o segundo relatou sangramento e inflamação da pele e das mucosas; o 

terceiro tinha deformação óssea com as pernas em formato de “arco” e também anomalias dentárias; 

finalmente, o quarto paciente apresentava tempo de protrombina diminuído. Os médicos comentavam que 

esses casos estavam relacionados à deficiência de vitaminas na população daquela região. 

 

Os sintomas relatados estão associados à carência, respectivamente, das vitaminas: 

A) A, D, A e K. 

B) A, K, C e D. 

C) C, A, D e K. 

D) A, C, D e K. 

E) C, K, A e D. 

 

Questão 18 

 

 

A ordem crescente de reatividade dos metais é evidenciada em: 

A) Cu < Ag < Zn < Mg. 

B) Ag < Cu < Zn < Mg. 

C) Mg < Zn < Ag < Cu. 

D) Ag < Cu < Mg < Zn. 

E) Mg < Zn < Cu < Ag. 

 

 

 

Em um laboratório, alguns testes foram realizados com o objetivo de avaliar a reatividade de quatro 

metais: cobre, magnésio, zinco e prata. Para tanto, cada um desses metais foi imerso em soluções 

aquosas de diferentes sais: nitrato de cobre II, Cu(NO3)2, nitrato de magnésio, Mg(NO3)2, nitrato de 

zinco, Zn(NO3)2 e nitrato de prata, AgNO3. Os resultados estão apresentados na tabela abaixo. 

 

 

Soluções 

                   Placas metálicas  

Cu Mg Zn Ag 

Cu(NO3)2 __ + + __ 

Mg(NO3)2 __ __ __ __ 

Zn(NO3)2 __ + __ __ 

AgNO3 + + + __ 

 

-- sem reação       + com reação 



CADERNO DE PROVA –  UNIFIPMoc – MEDICINA – 2020/2 – 19/11//2020  12 

Questão 19 

 

Planta cultivada em ambiente terrestre e no espaço 

 
 

(Fontes: R. J. Ferl e A. L. Paul, The effect of spaceflight on the gravity-sensing auxin gradient of roots: GFP 

reportergene microscopy on orbit. npj Microgravity, New York, v. 2, p. 15023, jan. 2016; A. L. Paul e outros, 

Spaceflighttranscriptomes: unique responses to a novel environment. Astrobiology, New Rochelle, v. 12, n. 1, 

p. 40-56, jan. 2012.) 

 

A planta cultivada em ambiente de microgravidade foi: 

A) II, devido ao gravitropismo positivo gerado pelo ácido abscísico. 

B) II, devido ao gravitropismo negativo gerado pela auxina. 

C) II, devido ao gravitropismo negativo gerado pelo ácido abscísico. 

D) I, devido ao gravitropismo negativo gerado pela auxina. 

E) I, devido ao gravitropismo positivo gerado pelo ácido abscísico. 
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Questão 20 

Uma indústria comprou um lote de soda cáustica com um teor de pureza de 80%, em NaOH. Para averiguar 

a veracidade da informação, um técnico realizou o procedimento experimental apresentado a seguir. 

 

Dados: Massas molares (g/mol)  NaOH = 40 e HCℓ = 36,5. 

 

O percentual de pureza encontrado é: 

A) 40.                                  

B) 50.                             

C) 60.                              

D) 70.                             

E) 75. 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

Questão 21 

 

Gestores, trabalhadores e coordenadores de vigilância em saúde de 54 municípios da área de atuação 

da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS) estão sendo mobilizados para inscrever 

experiências exitosas de combate às arboviroses (dengue, febre chikungunya, zika vírus e febre amarela) 

em tempos de pandemia. 

(...) os melhores trabalhos serão apresentados no Seminário Estadual de Vigilância das Arboviroses, 

(...) nos dias 17 e 18 de novembro, evento no formato digital, com transmissão on-line. (...) 

O Seminário será voltado à participação de profissionais de saúde, entre eles gestores, prestadores 

de serviços, pesquisadores e representantes de entidades e organizações não governamentais que atuam 

no controle social. 

A programação contará com palestras, minicursos e comunicação oral de experiências exitosas de 

combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya, febre amarela e do zika 

vírus. Os trabalhos serão selecionados pelo Comitê Estadual de Enfrentamento das Arboviroses. 

(Novo Jornal de Notícias – 2.10.2020 – Adaptado) 

 

Sobre o texto, são feitas as seguintes afirmativas: 

I. Para participar do evento, as experiências em questão deverão ter alcançado, quando de sua ocorrência, 

resultados positivos. 

II. A atual pandemia que grassa o mundo integra o tema que será abordado nesse Seminário. 

III. Quanto à ocorrência, a notícia presta informações relativas a espaço, tema, participantes e formas de 

apresentação. 
 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) III, apenas. 

E) II, apenas. 

 

Questão 22 

NESSES MESES de quarentena, tenho relido febrilmente os livros de Agatha Christie, um atrás do 

outro. (...) 

E redescobri o prazer de passar o domingo na rede na companhia de um bom mistério à moda antiga. 

Como muitos, mergulhei na obra da celebrada autora inglesa na adolescência. Devorei quase todas as 

aventuras do egocêntrico detetive belga Hercule Poirot, com suas “células cinzentas”, e da solteirona Miss 

Marple, que investiga os crimes na tranquila St. Mary Mead. (...) 

Devorar um mistério de Agatha Christie é como reencontrar um bom amigo. Nos livros, os 

personagens são tipos de seu imaginário inglês: o coronel aposentado, o estrangeiro, a dama de companhia, 

a artista excêntrica, o velho milionário, os parentes interesseiros. Todos têm segredos e relações escusas. A 

violência é discreta, pouco descritiva, em geral apenas sugerida, e os cenários variam conforme a aventura: 

há crimes no trem, no barco, no avião, na praia, em uma ilha deserta, em uma república de estudantes, em 

casas vitorianas e em uma expedição à Mesopotâmia. (...) Por mais mirabolante que o crime seja, temos a 

segurança de que nada vai dar errado, e a normalidade será restabelecida, com a punição do criminoso. Em 

tempos tão incertos, é um aconchego e tanto. 
 

                                                         (VEJA – 12 de agosto, 2020 – com adaptação) 
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Sobre o texto, são feitas as seguintes afirmativas: 

I. A introdução é elaborada em 1ª pessoa, com relato de experiência agradável, enfatizada por vocábulos 

metafóricos, construindo uma forma de instigar o leitor, influenciando-o positivamente. 

II. A essência do texto – construída no desenvolvimento – consiste em reproduzir trechos da obra da 

escritora, sob a forma de narrações de casos, com os respectivos personagens, fatos e lugares. 

III. Na conclusão, o autor expressa seu ponto de vista enfocando a sensação de conforto e a positividade 

que as certezas das histórias da escritora suscitam; e o valor de alento que isso representa face às 

inseguranças atuais impostas aos cidadãos. 
 

É correto o que se afirma em: 

A) III, apenas. 

B) I, II e III. 

C) II e III, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) II, apenas. 

 

 

Questão 23 

NAS VINÍCOLAS da Europa, o clima é de desolação, e não é (só) por causa do novo coronavirus. 

“Parte o nosso coração”, suspira Alexandre They, presidente da Federação de Produtores Independentes 

de Vinho da região de Aude, no sul da França, referindo-se aos caminhões-pipa que vão passando e 

recolhendo litros e litros de bom vinho francês, prontinho para ser consumido. Seu destino é a destilaria 

mais próxima, onde a bebida vai virar álcool industrial e, eventualmente, ser convertida em álcool em gel, 

para higienizar mãos e superfícies em tempos de Covid-19. Com a nova safra a caminho, a saída dos 

vinicultores está sendo dar esse destino meritório mas inglório a um estoque calculado em 1 bilhão de 

litros em todo o continente. 

A transformação do vinho em álcool entrou na conta da Destilação de Crise, mecanismo usado em 

outras ocasiões, embora nunca em tão grande escala, pelo qual a produção perdida é subsidiada à base de 

menos de 1 euro por litro – pouco, mas melhor do que nada. (...) 

Resta abrir uma garrafa, erguer um brinde ao álcool em gel e seguir em frente. Santé! 

                                                         (VEJA – 12 de agosto, 2020 – com adaptação) 

 

Ao usar a expressão “destino meritório mas inglório”, o autor: 

A) evidencia a necessidade de mudança de uso, ressaltando o risco de falta de segurança. 

B) critica  decisões desse tipo, justificando com argumento de autoridade no assunto. 

C) enaltece a forma de resolver o problema, repudiando opiniões contrárias. 

D) conquista a adesão do leitor, expondo aspectos positivos e negativos. 

E) reconhece virtude na medida adotada, fazendo ressalva a seu caráter nada louvável. 
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Questão 24 

Como são belos os dias 

Do despontar da existência! 

– Respira a alma inocência 

Como perfumes a flor; 

O mar é – lago sereno, 

O céu – um manto azulado, 

O mundo – um sonho dourado, 

A vida – um hino d’amor! 

                          (Cassimiro de Abreu – “Meus Oito Anos” – fragmento)  

 

A figura de linguagem que fundamenta esses versos é: 

A) eufemismo. 

B) metáfora. 

C) antítese. 

D) onomatopeia. 

E) gradação. 

 

 
 

Questão 25 

                                     Texto A                              Texto B 
 

 

 

 

 

 
                                       Eça de Queirós. “A cidade e as serras”                                      Alphonsus de Guimarães. “Poesia” 

 

 

 

Ambos os textos: 

A) exploram a figura de linguagem prosopopeia. 

B) estão elaborados em prosa denotativa. 

C) classificam-se como não literários. 

D) descrevem cenários citadinos brasileiros. 

E) empregam neologismos e estrangeirismos. 

 

 

 

 

 

 

 

Espertos regatinhos fugiam, rindo com os 

seixos, de entre as patas da égua e do burro; 

grossos ribeiros açodados saltavam com fragor 

de pedra em pedra; fios direitos e luzidios como 

cordas de prata vibravam e faiscavam das 

alturas dos barracos; e muita fonte, posta à beira 

de veredas, jorrava por uma bica, 

beneficamente, à espera dos homens e dos 

gados... 

 

Eça de Queirós. “A cidade e as serras” 

Por entre lírios e lilases desce 

A tarde esquiva: amargurada prece 

Põe-se a lua a rezar. 

A catedral ebúrnea do meu sonho 

Aparece, na paz do céu tristonho, 

Toda branca de luar. 

E o sino chora em lúgubres responsos: 

“Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus! 

 

Alphonsus Guimarães. “Poesia” 
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Questão 26 

 

Janela sobre a utopia 

Ela está no horizonte – diz Fernando Birri. 

– Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. 

Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais 

que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? 

Serve para isso: para caminhar. 

GALEANO, Eduardo. As palavras andantes. 

2.ed. Porto Alegre: L&PM. 1994. P. 310.  

 

Sobre o texto, são apresentadas duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE: 

I. Nessa prosa literária, o autor explora o caráter inatingível do que se denomina “utopia”. 

PORQUE 

II. O comentário situa a utopia no horizonte, referência espacial que sempre está adiante do ato de 

caminhar para tentar alcançá-la, suscitando mobilização sem fim. 

Conclui-se que: 

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

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

C) I é falsa, e II é verdadeira. 

D) I e II são falsas. 

E) I é verdadeira, e II é falsa. 

 

Questão 27 

Em 1974, o senhor criou a expressão Belíndia, descrevendo a desigualdade no Brasil como uma 

mistura da Bélgica com a Índia. O país melhorou? Piorou. Além da Belíndia, adicionamos outros 

males, um em cima do outro. Além da Belíndia, viramos uma Ingana, termo que Delfim Netto inventou 

depois de vinte anos para me dar o troco quando fui para o governo, e que significa um país com impostos 

da Inglaterra e serviços públicos de Gana. Em certo ponto, também corremos o risco de marcharmos para 

aquilo que Mário Henrique Simonsen dizia que seria o Brasil depois da Constituição: uma Banglabânia, 

mistura de Bangladesh com Albânia. Isso conseguimos evitar. Também viramos uma Rusmala, que é a 

corrupção da Rússia com a criminalidade da Guatemala. 

                                                          VEJA – 7 de outubro, 2020. 

(Trecho de entrevista do economista Edmar Bacha, de 78 anos, concedida à Revista Veja – Páginas Amarelas) 

 

A mensagem desse texto gira em torno de neologismos criados pelo processo de formação de palavras 

denominado: 
 

A) siglonimização. 

B) onomatopeia. 

C) palavra-valise. 

D) abreviação vocabular. 

E) derivação parassintética. 
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Questão 28 

Não há mais 

                  Heberth Halley 
 

Não há mais o disco de vinil, 

Não há mais radiola, 

Não há mais videocassete, 

Não há mais vitrola. 

Não há mais enceradeira, 

Não há mais lampião, 

Não há mais “Atari”, 

Não há mais ficha de orelhão. 

Não há mais câmara fotográfica, 

Não há mais máquina de escrever, 

Não há mais TV em preto e branco, 

Não há mais refrigerante “baré”. 

Não há mais aparelho de fax, 

Não há mais cartas de amor, 

Não há mais orelhão, 

Não há mais retroprojetor. 

Muita coisa já não há. 

Restam, agora, a nostalgia, 

As lembranças, as recordações, 

De tudo aquilo e daqueles dias. 

 

O tema desse poema explora: 

A) reminiscências de costumes materiais; e neologismos vocabulares. 

B) substituição de produtos por similares; e mudança de denominações. 

C) alterações impostas pelos usuários; e adoção de estrangeirismos linguísticos. 

D) obsolescência de objetos do cotidiano; e arcaísmos linguísticos. 

E) redução de ofertas de material pelo comércio; e deslocamento de palavras para outros setores. 
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Questão 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                   (Capa VEJA – 9.9.2020) 

 

A matéria de capa dessa edição da revista é ilustrada explorando o recurso identificado como: 

A) paráfrase. 

B) intertextualidade. 

C) eufemismo. 

D) gradação. 

E) onomatopeia. 

 

Questão 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*IDH: Índice de Desenvolvimento Humano 

Extraído do site: http://www.blogdolute.blogspot.com. Acesso em: 5 nov. 2010. 

 

Em relação ao teor da notícia do jornal, a fala do 2º personagem constitui uma: 

A) contestação. 

B) complementação. 

C) comparação. 

D) conclusão. 

E) comprovação. 

 

http://www.blogdolute.blogspot.com/
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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. O espaço destinado à versão definitiva da 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 

 Escrita a caneta 

 Letra legível 

 Obediência a todas as instruções dadas. 
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Proposta de Redação 

O fragmento textual a seguir tem a função exclusiva de estímulo gerador de ideias. Não deve ser reproduzido. 
                                                                                                                                                                              

 

(VEJA – 5.2.2020) 

 

 

A partir das 4 manchetes citadas (incluindo a do final do texto) redija um texto DISSERTATIVO 

ARGUMENTATIVO de, no máximo, 300 palavras, desenvolvendo o seguinte tema: 

 

O Brasil que os brasileiros querem ter 
 

  

(...) 

Priscila Cruz, formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas e em direito pela USP, com 

especializações nos Estados Unidos, é hoje a presidente executiva do Todos pela Educação, movimento 

voltado para a mobilização da sociedade civil pela melhoria do ensino. 

(...) Numa recente palestra TED – curtas apresentações sobre diferentes assuntos, patrocinadas pela 

fundação americana Sapling, que podem ser vistas no YouTube, Priscila desfia, como numa sucessão de 

silogismos, verdades tão simples que chocam. Começa com a exibição, na tela ao fundo, de três manchetes 

que os brasileiros anseiam por ver um dia. A primeira: “Brasil acelera o crescimento com forte redução 

da desigualdade”. A segunda: “Queda vertiginosa dos índices de violência coloca o Brasil entre os países 

mais seguros”. A terceira: “Brasil lidera produção científica de ponta e muda sua matriz econômica”. A 

cada enunciado ela faz pausas e comenta: “Já imaginou”, “Não é o sonho de todos nós?”. Na conclusão, 

adverte que, para a realização de cada uma dessas manchetes, tem de vir primeiro outra: “Brasil é o país 

que mais cresce no Pisa na última década e encosta na elite da educação mundial”. 

(...) 

(Roberto Pompeu de Toledo) Adaptado 



CADERNO DE PROVA –  UNIFIPMoc – MEDICINA – 2020/2 – 19/11//2020  22 

Rascunho da Redação 
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