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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

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

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

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

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

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

Exemplo: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tema da Redação

Processo Seletivo 2018 Medicina

I.
A ampliação do acesso a serviços de saúde e de saneamento nos últimos anos está encaminhando o Brasil para se

configurar como um país com mais idosos do que crianças. A expectativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
é de que, até 2055, o número de pessoas com mais de 60 anos supere o de brasileiros com até 29 anos. De acordo com o
levantamento realizado, metade dos idosos que residem no Brasil faz parte da classe média e usufrui de boas condições de vida.
Outros levantamentos revelam que mais idosos estão aproveitando a velhice para voltar a estudar, investir em lazer ou voltar para
o mercado de trabalho.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2013, o número de idosos ativos no mercado de
trabalho já soma 7,2% da população brasileira. Em quase uma década, a participação desse grupo aumentou 35,8%. Entre as
atividades profissionais, a que a maior parte dos idosos exerce é a agrícola, seguida pelo comércio. 

(BRETAS, Valéria.  Quem são e como vivem os idosos da Brasil.  Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/quem-sao-e-como-
vivem-os-idosos-do-brasil/>. Aceso em: 15  jun. 2018.  Adaptado.)

II.
Se há 30, 40 anos, os velhos eram tidos como carta fora do baralho por conta da cultura da inatividade, que papel a terceira

idade exerce atualmente? Para a professora de Sociologia Sueli Cabral, o sentimento de finitude, da falta de serventia, que
tomava conta de quem entrava na velhice no século passado sofreu uma transformação. “Hoje ele é um protagonista. O idoso
está tomando o seu espaço. Ainda temos um longo caminho para atingir a qualidade de vida, mas houve avanços significativos”,
destaca. Prova disso é que está em crescimento a força de trabalho de pessoas com mais de 60 anos, muitas já aposentadas.

Em contrapartida, a nova configuração da sociedade, com famílias cada vez menores e taxa de natalidade em queda, aliada
à ocupação em tempo integral de homens e mulheres, trouxe uma nova problemática. A família tem dificuldades de administrar os
idosos que precisam de cuidados e não podem mais ficar sozinhos.

A doutora em envelhecimento saudável, Suzana Wolff, diz que as pessoas ainda não aprenderam a lidar com a velhice. “As
famílias não têm conhecimento para com esse processo natural. Então o idoso se torna um peso, alguém que atrapalha. Antes,
sempre tinha alguém para cuidar do avô, agora ele pode se tornar um estorvo”, analisa.

Com o avanço da medicina, tem-se mais acesso a diagnósticos, tratamentos e acompanhamento médico. Problema como
a surdez, por exemplo, deixaram de ser um impedimento para o convívio social com a tecnologia implantada nos aparelhos.

(ERTEL, Débora. Com aumento na expectativa de vida, idoso de hoje vive e trabalha mais. Disponível em: <https://www.jornalnh.com.br/
_conteudo/2016/09/vida/2003252-com-aumento-na-expectativa-de-vida-idoso-de-hoje-vive-e-trabalha-mais.html>. Acesso em: 15 jun. 2018.)

Com base nos textos de apoio e na sua própria reflexão sobre a situação do idoso nos tempos pós-modernos, produza uma
dissertação argumentativa, na norma-padrão da língua portuguesa, a respeito da importância da assistência familiar e médica
ao idoso, apresentando propostas de intervenção que respeitem os Direitos Humanos, no sentido de que haja o cumprimento
efetivo das garantias legais tanto por parte da família quanto do poder público.

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

Português
Questões de 1 a 20

Português |

de 2 a 8QUESTÕES

1QUESTÃO

Processo Seletivo 2018 Medicina

FAÇA você a diferença. Disponível em: <https://www.mensagensc
omamor.com/frases-motivacao-para-vencedores>. Acesso em: 12
jun. 2018.

A forma verbal “Faça”, nesse contexto frásico, permite concluir,
de forma genérica, que expressa

A) comando, considerando a importância social da pessoa
que se destaca.

B) exortação, tendo em vista o valor das atitudes positivas
em quaisquer situações.

C) solicitação, pelo desejo explícito de ajudar o indivíduo a
atingir os seus objetivos.

D) súplica, em decorrência da necessidade de incentivar a
transformação da sociedade.

E) sugestão de uma hipótese, com base na perspectiva de
promover a admiração de um por todos.

TEXTO:

No pós-guerra, a denominada medicina científica
adquire uma clara supremacia sobre as demais
formas médicas. Conforme trabalho de Braga e Góes
de Paula, a “partir daí, os serviços de saúde passam

5 a dispor de métodos, técnicas, instrumentos e
matérias-primas que a permitiam controlar e vencer
uma série de males até então passíveis de tratamento.”
Esse processo desencadeou transformações em
outras áreas do mundo, em que se estabelecia a

10 vigência legítima da medicina científica ou alopática.
No Brasil, reproduziu-se o mesmo modelo de

saúde, evidentemente com as especificidades
próprias de país dependente no contexto mundial do
capitalismo. Aqui, a incidência de doenças endêmicas,

15 epidêmicas e parasitárias ainda é elevada,
principalmente nas populações pobres; destacam-se
a mortalidade e a morbidade por desnutrição, e as
doenças mentais e degenerativas tendem a crescer,
principalmente naquelas camadas sociais.

20        Nesse contexto, a incorporação de novas
tecnologias, alienadas dos reais problemas de saúde
no país, tende a acentuar as contradições que já

emanam das próprias formas de organização da
assistência na área.

25 O atual modelo de saúde no Brasil, em termos
do desenvolvimento do complexo médico-industrial,
centrado na organização hospitalar e nas empresas
médicas, além de privilegiado pelas políticas de saúde
adotadas especialmente a partir de 1964 – no sentido

30 da privatização da assistência médica no país –
favorece à crescente incorporação de tecnologias
médicas complexas, oriundas dos países centrais.

A base da introdução de inovações tecnológicas
no país está tanto no poder da indústria farmacêutica,

35 das indústrias de equipamentos e aparelhos, sob o
controle de capitais estrangeiros, quanto na prática
das empresas médicas e hospitalares. Por sua vez, o
próprio aparelho formador dos profissionais da
saúde estrutura-se de acordo com os padrões

40 norte-americanos de ensino médico, identificando a
medicina com a utilização das avançadas técnicas
baseadas em aparelhos, equipamentos e produtos
químicos e farmacêuticos continuamente lançados no
mercado. É significativa a afirmação de um médico

45 militante, em artigo no jornal da Associação Paulista
de Medicina: “... a ênfase na tecnologia de equipamentos,
o abuso da farmacoterapia e a prática da assistência
médica hospitalocêntrica e altamente especializada
têm sua origem nas escolas de medicina”. Vem de

50 acordo com essa ava l iação a pos ição do
vice-presidente da Associação Médica Brasileira, no
sentido de que o ensino médico se resume num
sistema de importação de técnicas e conhecimentos
pelas faculdades e o repasse em “pacotes” para os

55 alunos.

KAWAMURA, Lili  K. Tecnologia e saúde nas diferentes
perspectivas de entidades associativas de médicos. Disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
75901987000200007>. Acesso em: 28  maio 2018.

2QUESTÃO

De acordo com as informações do texto, é correto inferir que

I. há uma contradição referente ao uso da tecnologia em
saúde, pois, de um lado, possibilita o controle e até a cura
de doenças, mas, de outro, o acesso aos recursos de que
ela dispõe fica restrito a minorias privilegiadas da
sociedade.

II. pode ocorrer mais enfermidades pela utilização abusiva
de medicamentos, como antibióticos, calmantes, dentre
outros, que não deixam de provocar alguns efeitos nocivos
no organismo dos indivíduos que deles fazem uso.
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III. prevalece, apesar de possíveis desvios na aplicação das
diversas tecnologias, o objetivo primordial de restabelecer
a saúde dos pacientes, isento de outros comprometimentos,
salvo o de devolver-lhes a alegria de viver.

IV. ficam evidentes a praticidade e a eficiência do papel dos
especialistas diante do suporte dado pela assimilação dos
avanços tecnológicos e pelos serviços de publicidade
quanto à eficácia dos medicamentos.

V. existe interesse dos cursos formadores de médicos, no
Brasil, em seguir os padrões norte-americanos por serem
eles os que condensam ensinamentos mais significativos
nessa área de atuação humana.

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

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

3QUESTÃO

A polifonia presente no texto é um recurso discursivo importante,
em virtude de servir para

A) ilustrar as diferentes ideologias voltadas para a assistência
médica na modernidade, com as quais o articulista não
concorda.

B) defender as práticas adotadas pelos profissionais da área
médica, por considerá-las modernas e de grande valia para
a humanidade.

C) apresentar explicações referentes à importância dos
avanços tecnológicos e da farmacoterapia na cura dos
males que afetam o ser humano na contemporaneidade.

D) apoiar as ideias explanadas pela voz autoral sobre as
bases em que se sustenta o atual modelo de saúde e
mostrar que são, inclusive, enfatizadas nos cursos de
medicina.

E) problematizar o valor da assistência médica altamente
especializada, por considerá-la extorsiva, embora seja
ressalvada a sua magnitude no diagnóstico e na cura de
enfermidades.

4QUESTÃO

Levando em consideração a intencionalidade do articulista, é
correto afirmar que a função da linguagem que predomina no
texto é a

A) conativa, mediante a tentativa de convencimento daquele
que decodifica a mensagem recebida, a fim de enxergar
a situação da área de saúde mais claramente e se
posicionar sobre essa realidade.

B) referencial, visto que destaca o referente sobre o qual são
passadas informações objetivas, dando prioridade a dados
concretos, fatos e circunstâncias.

C) expressiva, devido à mensagem está voltada para o próprio
enunciador do discurso, que expressa seus sentimentos
sobre o assunto de que trata.

D) metalinguística, pois tem como principal objetivo usar o
código com que construiu a publicação analisada para
explicá-lo.

E) fática, uma vez que procura estabelecer uma comunicação
com leitor, tentando manter com ele uma relação de
parceria.

5QUESTÃO

Mantêm relação semântica os termos transcritos na alternativa

A) “supremacia” (l. 2) e “ênfase” (l. 46).
B) “Conforme” (l. 3) e “de acordo com” (l. 39).
C) “a ‘partir daí’ ” (l. 4) e “além de” (l. 28).
D) “avançadas” (l. 41) e “especializada” (l. 48).
E) “avaliação” (l. 50) e “conhecimentos” (l. 53).

7QUESTÃO

São formadas por diferentes processos as palavras indicadas
em

A) “pós-guerra” (l. 1) e “desencadeou” (l. 8).
B) “matérias-primas” (l. 6) e “médico-industrial” (l. 26).
C) “desnutrição” (l. 17) e “incorporação” (l. 31).
D) “norte-americanos” (l. 40) e “hospitalocêntrica” (l. 48).
E) “continuamente” (l. 43) e “avaliação” (l. 50).

6QUESTÃO

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

I. A locução “de saúde”, em “os serviços de saúde passam
a dispor” (l. 4-5), exerce a mesma função sintática que “de
novas tecnologias”, em “Nesse contexto, a incorporação de
novas tecnologias” (l. 20-21).

II. A partícula “se”, em “reproduziu-se o mesmo modelo de
saúde” (l. 11-12) e em “destacam-se a mortalidade e a
morbidade por desnutrição” (l. 16-17), é apassivadora.

III. As palavras “saúde” e “país”, em “alienadas dos reais
problemas de saúde no país” (l. 21-22), recebem igual
justificativa quanto à acentuação.

IV. A forma verbal “emanam”, em “que já emanam das próprias
formas de organização da assistência na área.” (l. 22-24),
se apresenta com a mesma regência de “Vem”, em “Vem
de acordo com essa avaliação a posição do vice-presidente
da Associação Médica Brasileira” (l. 49-51).

V. O articulador “pelas”, em “além de privilegiado pelas
políticas de saúde” (l. 28) e em “num sistema de importação
de técnicas e conhecimentos pelas faculdades” (l. 52-54),
introduz, nos dois contextos frásicos, um termo agente.

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

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

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

C) IV e V.

8QUESTÃO

Analisando-se os sinais de pontuação presentes no texto, é
correto afirmar:

A) As vírgulas que aparecem no excerto em “a ‘partir daí, os
serviços de saúde passam a dispor de métodos, técnicas,
instrumentos e matérias-primas que a permitiam controlar
e vencer uma série de males até então passíveis de
tratamento.’ ” (l. 4-7) recebem a mesma justificativa.

B) O ponto e vírgula existente no trecho “principalmente nas
populações pobres; destacam-se a mortalidade e a
morbidade por desnutrição, e as doenças mentais” (l. 16-18)
foi usado para separar orações coordenadas devido à
existência de vírgulas em uma delas.

Português |
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C) Os travessões em “a partir de 1964 – no sentido da privatização da assistência médica no país – favorece” (l. 29-31) destacam
uma explicação.

D) As aspas usadas no fragmento “ ‘... a ênfase na tecnologia de equipamentos, o abuso da farmacoterapia e a prática da
assistência médica hospitalocêntrica e altamente especializada têm sua origem nas escolas de medicina’ ” (l. 46-49) evidenciam
uma citação, o mesmo ocorrendo com as que isolam o termo “pacotes” (l. 54).

E) O ponto depois de “têm sua origem nas escolas de medicina’.” (l. 49) exerce a mesma função do que aparece após a expressão
“para os alunos.” (l. 54-55).

9 e 10QUESTÕES

TEXTO:

TUBERCULOSE tem cura. Disponível em:<http://www.novasb.com.br/trabalho/todos-juntos-contra-a-tuberculose/>. Acesso em: 28  maio
2018.

9QUESTÃO

A respeito dessa campanha do Ministério de Saúde, está correto o que se afirma em

A) Adverte o povo em geral para que se mantenha atento, insinuando que a infecção referida pode atingir muitas partes do
corpo humano.

B) Aconselha a população a adquirir maiores informações sobre a patologia a que faz referência, recomendando uma série de
cuidados profiláticos.

C) Convida todas as pessoas a lutar contra uma enfermidade letal, que se manifesta pela tosse contínua, alertando a população
para se precaver de possíveis contágios.

D) Incentiva a união de todos no combate à tuberculose, que é curável, mas precisa ser tratada com rigor, orientando o  leitor
a como proceder no aparecimento de possível sintoma.

E) Insinua que o quadro infeccioso começa nos pulmões, a partir de uma bactéria que causa irritação do local, devendo o
acometido por esse mal ficar isolado por muito tempo, independentemente de se tratar de algum tipo extrapulmonar.

Português |
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10QUESTÃO

Essa campanha institucional, para convencer o interlocutor a agir contra a tuberculose, utiliza-se, como estratégia argumentativa,
de

A) locuções verbais unicamente, para destacar que o processo  de cura não depende de um só elemento, mas de um conjunto
de ações.

B) representantes de diferentes gêneros, idades, profissões e etnias, no sentido de fortalecer a ideia de que basta a união de
todos para garantir a solução de um problema.

C) vocábulos que expressam amparo e quantidade, como “juntos” e “mais”, procurando transmitir para o leitor que somente com

o apoio de todos é que um tuberculoso se cura.

D) símbolos, como o número 136 (Disque saúde) e o logotipo do SUS, dando as pistas de serviços de apoio ao cidadão, a
fim de que ele nunca se sinta só e desprotegido quanto à assistência médica.

E) verbos no presente do indicativo e no imperativo afirmativo, reforçados, dentre outros recursos, pela imagem de pessoas
irmanadas na luta contra a uma doença, que, se não tratada com seriedade, pode ser fatal.

12QUESTÃO

“Carpe Diem” quer dizer “Colha a vida”. Colha o dia como se fosse um fruto maduro que amanhã estará podre. A vida não pode
ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente.

ALVES, Rubem. Frases. Disponível em: <https://www.pensador.com/frases_de_rubem_alves/5/>. Acesso em: 10 jun. 2018.

Exclui-se dos recursos usados na composição desse pensamento de Rubem Alves o indicado na alternativa

A) Utilização de operadores argumentativos.

B) Recorrência das mesmas imagens sensoriais.

C) Importância de se desfrutar o momento presente.

D) Emprego da função metalinguística da linguagem.

E) Presença da figura de estilo denominada comparação.

12 e 13QUESTÕES

TEXTO:

OLIVEIRA, Alexandre de. Cartum. Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/oliveira/dengue-3/>. Acesso em: 10 jun. 2018.

11QUESTÃO

O traço de humor presente na construção desse cartum decorre da

A) troca do nome do vetor pelo da doença.

B) informação dada pelo repórter ao Aedes aegypti.

C) pergunta do jornalista ao mosquito causador da dengue.

D) ambiguidade que assume, no contexto, a expressão “fim da picada”.

E) falta de lógica quanto à possibilidade de realização dessa entrevista.

Português |
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13QUESTÃO

Considerando-se a fala do repórter, está correto o que se afirma
em

A) “Dengue” funciona como vocativo e dispensa qualquer tipo
de pontuação.

B) “Querem acabar com você!” constitui uma oração com
sujeito indeterminado.

C) “com você” exerce a mesma função sintática que “disso”
na pergunta seguinte.

D) “O” é um demonstrativo que completa o sentido de “diz”,
e “que” tem valor expletivo.

E) “você” é um pronome de tratamento, usado inadequadamente
em relação ao entrevistado.

14 e 15QUESTÕES

TEXTO:

                         A Esperança

A Esperança não murcha, ela não cansa,
Também como ela não sucumbe a Crença.
Vão-se sonhos nas asas da Descrença,
Voltam sonhos nas asas da Esperança.

Muita gente infeliz assim não pensa;
No entanto o mundo é uma ilusão completa,
E não é a Esperança por sentença
Este laço que ao mundo nos manieta?

Mocidade, portanto, ergue o teu grito,
Sirva-te a crença de fanal bendito,
Salve-te a glória no futuro – avança!

E eu, que vivo atrelado ao desalento,
Também espero o fim do meu tormento,
Na voz da morte a me bradar: descansa!

ANJOS, Augusto dos. A Esperança. Disponível em: <http://
www.poesiaspoemaseversos.com.br/augusto-dos-anjos-poemas/>.
Acesso em: 9 jun. 2018.

14QUESTÃO

Com esses versos, o sujeito poético

A) afirma que muita gente é infeliz por acreditar na chance de
ter um futuro superior ao passado e ao presente.

B) revela-se disposto a seguir um novo rumo, deixando para
trás uma existência marcada pelo sofrimento contínuo.

C) instiga os jovens a lutar pela realização de suas aspirações,
movidos pela esperança, que “não murcha, não cansa”.

D) apresenta-se motivado a conseguir driblar seu desalento,
para resgatar, “nas asas da Esperança”, antigos devaneios.

E) desconstrói os sentimentos de descrença, ilusão e
tormento, por se sentir renovado pela luz  vinda do “fanal
bendito”.

15QUESTÃO

Dentre os recursos estilísticos usados por Augusto dos Anjos,
nesse poema, destacam as figuras de linguagem conhecidas
como

A) prosopopeia e metáfora, porque sentimentos e ações
humanas são atribuídos a seres inanimados e há
comparação implícita entre elementos que possuem
significados diferentes.

B) paradoxo e pleonasmo, devido à associação de conceitos
contraditórios na apresentação do mesmo pensamento e
ao emprego excessivo de termos na transmissão de uma
ideia.

C) ironia e hipérbole, mediante a sátira feita intencionalmente
à crença na realização de algo desejado e o exagero
relacionado com a exteriorização da realidade interior do
eu lírico.

D) sinestesia e antítese, por haver a mistura de sensações
provenientes de diferentes sentidos numa só e também
em virtude da aproximação de conceitos contraditórios,
dando-se ênfase a uma relação antagônica.

E) metonímia e eufemismo, pela substituição de palavras que
possuem sentidos próximos, trocando-se o efeito pela
causa, e pela utilização de vocábulos agradáveis em lugar
de outros mais chocantes, para amenizar o discurso.

16 e 17QUESTÕES

TEXTO:

ROQUE, João Alberto. Haicai. Disponível em: <https://infantilida
des.wordpress.com/tag/outono/>. Acesso em: 6 jun. 20178.

16QUESTÃO

A única característica sem comprovação no texto é a citada
na alternativa

A) Alusão a uma estação do ano.
B) Presença de referência temporal.
C) Supressão de elementos sintáticos.
D) Temática relacionada com a natureza.
E) Composição com dezessete sílabas poéticas.

17QUESTÃO

Sobre os elementos linguísticos usados na composição desse
haicai, está correto o que se afirma em

I. “Finalmente” (v. 1) expressa uma ideia, e “assim” (v. 3),
outra, embora os dois termos façam parte da mesma classe

      gramatical.
II. “livre” (v. 1) mantém relação sintática com o substantivo

“folha” (v. 3) do qual funciona, no contexto frásico, como
um atributo.

III. “Uma folha” (v. 2) exerce, como “a vida” (v. 3), função
subjetiva e são expressões que se apresentam com
estrutura equivalente.

IV. “vai” (v. 2) e “É” (v. 3) são formas verbais que pertencem
a diferentes conjugações e possuem sentido incompleto.

V. “ao vento” (v. 3) é um complemento de “vai” (v. 2),
introduzido por uma preposição que aparece combinada
com o artigo definido.

Português |



7FITS -  Faculdade Tiradentes
Processo Seletivo Medicina 2018 - 2o Semestre - 1o dia

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

A) I e IV.

B) II e V.

C) I, II e III.

D) II, III e V.

E) III, IV e V.

18QUESTÃO

[...] Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o
direito de saber? Tinha? Não tinha.

— Está aí.
Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender

mais, e nunca ficaria satisfeito.
Lembrou-se de seu Tomás da bolandeira. Dos homens

do sertão o mais arrasado era seu Tomás da bolandeira. Por
quê? Só se era porque lia demais. Ele, Fabiano, muitas vezes
dissera: — “seu Tomás, vossemecê não regula. Para que tanto
papel? Quando a desgraça chegar, seu Tomás se estrepa,
igualzinho aos outros.”  Pois viera a seca, o pobre do velho,
tão bom e tão lido, perdera tudo, andava por aí, mole. Talvez
já tivesse dado o couro às varas, que pessoa como ele não
podia aguentar verão puxado.

Certamente aquela sabedoria inspirava respeito. Quando
seu Tomás da bolandeira passava, amarelo, sisudo, corcunda,
montado num cavalo cego, pé aqui, pé acolá, Fabiano e outros
semelhantes descobriam-se. E seu Tomás respondia tocando
na beira do chapéu de palha, virava-se para um lado e para
outro, abrindo muito as pernas calçadas em botas pretas com
remendos vermelhos.

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 65ª ed. Rio; São Paulo: Record,
1994. p. 21-22.

O fragmento em destaque, inserido na obra Vidas Secas, de
Graciliano Ramos, permite que se considere incorreto afirmar
que

A) revela a consciência de Fabiano de que a estiagem é um
infortúnio abrangente, devastador.

B) serve como exemplificação dos três tipos de discurso
usados na narrativa: direto, indireto e indireto livre.

C) deixa implícita a ideia de “bolandeira” como uma
engrenagem civilizatória e o reflexo disso no imaginário do
sertanejo.

D) prenuncia o que se observa, posteriormente, no final da
narrativa: a concepção do vaqueiro de que civilização é
prosperidade, liberdade de ação.

E) mostra a admiração da personagem em foco por Tomás da
bolandeira e a consideração que os demais também tinham
por ele, homem que sabia ler e votava.

19 e 20QUESTÕES

TEXTO:

[...] Num país onde o poder se reforma,
transforma, renova, mas nunca muda, trocam-se
apenas os reis ou presidentes, o resto fica.

Em suas duas últimas aparições, como Getúlio

5 Vargas e seu vice, João Pessoa, o Velho havia sido
baleado e quase morto. Na certa, depois disso,
escolhera alguém mais discreto. Um político
profissional, do tipo que não quer ficar em evidência,
mas que passa a vida toda junto ao poder.

10 Nem um empresário, que possa falir, nem um
articulador político, a quem podem tirar o apoio, nem
um condutor de massas que venha a se tornar
indesejável. Não, ninguém importante demais que
precise ser eliminado quando a situação vira.

15 Antônio trancou-se em sua cobertura e começou
a trabalhar. Quatro civis já haviam passado pela
Presidência, combatendo e criando uma inflação
galopante,  e deixando algumas palavras em evidência,
como “pacote econômico”, “choque heterodoxo”,

20 “moratória”, “ajuste fiscal”, “arrocho salarial” e “lavagem
de dinheiro”. [...]

Usando o computador [...] arquivou todas as fotos
de solenidades do governo desde 1950 e passou
semanas analisando do cada uma delas.

25 E então um personagem se destacou.
Lá estava ele, em todas, sempre um pouco atrás,

alto e magro, como um vampiro. Seu ar era sinistro.
Participara de todos os governos. Era católico
praticante, o que no Brasil sempre foi um bom álibi

30 para se cometer as maiores baixarias, e ideal para
esconder uma alma de vampiro.

JAF, Ivan. O vampiro que descobriu o Brasil. 6ª ed. São Paulo:
Ática, 2007, p. 104-105. (Memórias de sangue).

19QUESTÃO

O  excerto de O vampiro que descobriu o Brasil, de Ivan Jaf,
contrextualizado na narrativa que constitui o livro citado,
evidencia

A) a disparidade entre um mecanismo social que incentiva
ações favoráveis à população e o que age de má-fé,
escudando-se até na religião.

B) a conduta de políticos que procuram resolver questões
econômicas e acabam emaranhando-se nos problemas
nacionais que perduram ao longo do tempo.

C) uma crítica aos governantes brasileiros que, em lugar de
defender os interesses do povo, valem-se da posição  que
ocupam para conseguir vantagens pessoais, deixando um
saldo negativo para a sociedade.

D) uma busca em prol de menção honrosa a uma figura
humana que administra o país e que, por meio de
incentivos à educação, à saúde do povo e à melhoria da
qualidade de vida de todos, merece a deferência
pretendida.

E) a insistência de Antônio para conhecer de perto uma
pessoa diferente das demais, pelo seu modo de atuar nos
bastidores da política do Brasil, a fim de livrá-la do desejo
de vingança do Velho, um vampiro que o atacara há muito
tempo.
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20QUESTÃO

No que se refere aos elementos coesivos que dão progressão semântica ao texto, está correto o que se afirma em

I. O conectivo “mas”, em “mas nunca muda” (l. 2), estabelece uma ressalva ao que foi antes enunciado, dando continuidade
ao discurso.

II. O termo de coesão textual “como”, em “como Getúlio Vargas e seu vice, João Pessoa” (l. 4-5), indica comparação,
sequenciando o desenvolvimento temático.

III. O conector “que”, em “que possa falir” (l. 10) e em “que venha a se tornar indesejável.” (l. 12-13), expressam a mesma ideia,
no prosseguimento do assunto tratado.

IV. O articulador argumentativo “quando”, em “quando a situação vira.” (l. 14) dá sequência ao conteúdo textual, sinalizando
o tempo em que se torna necessário o descarte de alguém, segundo as circunstâncias.

V. A palavra destacada “para se cometer as maiores baixarias, e ideal para esconder uma alma de vampiro.” (l. 30-31) diverge
quanto à relação que alicerça no período.

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

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

*  *  *
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TEXTO:

Japanese researchers have created a stretchy,
ultrathin electric “skin” that can read and display the
wearer’s heartbeat. Using built-in electrode sensors and
wireless communication, the breathable nanomesh

5 sensor fits flush against the wearer’s skin and records
information (like the waveforms of an echocardiogram,
for example). It then sends the information it has
gathered directly to a smartphone, external storage
device, or even syncs with the cloud.

10 As semiconductor technology has improved, so
too have applications for wearables that can track vital
signs and other health information on the wearer,
syncing it up with their smart devices in real time. The
display created by the team of researchers in Japan is

15 a 16 x 24 array of micro LEDs combined with elastic
wiring attached to a rubber sheet. Designed for flexibility,
it can stretch to 45 percent of its original length. “Our
skin display exhibits simple graphics with motion,”
Professor Someya said. “Because it is made from thin

20 and soft materials, it can be deformed freely.”
In terms of what it can monitor, the skin display

isn’t wildly more advanced than existing technologies,
but its seamless nature and interconnectivity make it
extremely easy to use. Patients who need constant

25 monitoring of vital signs could use the tech to make
sure the information is sent directly from the device to
their doctor, but in a way that’s noninvasive, convenient,
and reliable.

For patients with limited mobility, being able to have
30 accurate, real-time, remote monitoring that keeps them

connected to those overseeing their care, all without
the stress of scheduling and getting to an appointment,
wearables can be life-changing. Or, at the very least, a
lot more comfortable.

JAPANESE RESEARCHERS...Disponível em: <www.biocenter.kz/en/
news/scientific-news/654>. Acesso em: 13 jun. 2018.

de 21 a 25QUESTÕES 21QUESTÃO

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

About the device mentioned in the text, it’s correct to say:

(  ) It is sort of thick.
(  ) It is fully adjustable.
(  ) It has external sensors.
(  ) It makes solid contact with the skin.

The correct sequence, from top to bottom, is
A) T T T T
B) F T F T
C) F T T F
D) T F F T
E) T T F F

22QUESTÃO

The device mentioned in the text can ______

According to the text, the alternative that does not complete this
sentence correctly is

A) transmit data to smartphones.
B) monitor all of a person’s vital signs.
C) be connected to cloud based services.
D) send information to a memory device to be stored.
E) display the moving waveforms of the wearer’s heartbeats.

23QUESTÃO

The text says that the skin display

A) is rather complex to use.

B) is made of hard materials.

C) provides continuous, noninvasive health monitoring.

D) is not as resistant as previous wearable displays.

E) is more powerful than similar existing technologies.

24QUESTÃO

According to the author, wearable devices are especially useful
to patients who

A) need not worry about keeping track of their vital signs.
B) can’t afford to pay for regular doctor’s appointments.
C) can do without frequent lab tests.
D) need assistance to move freely.
E) live in remote places.

25QUESTÃO

The word from the text is not suitably defined in

A) “gathered” (l. 8) – collected.

B) “array” (l. 15) – arrangement.

C) “attached to” (l. 16) – disconnected from.

D) “reliable “ (l. 28) – able to be trusted.

E) “accurate” (l. 30) – precise.
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de 26 a 30QUESTÕES

TEXTO:

We should eat at least two portions of fish, one
oily, a week according to the Department of Health
guidelines first issued in 1994. This was based on a
review of scientific evidence that related fish

5 consumption inversely to coronary heart disease. 
The focus on oily fish and omega 3s is thought to

date back to the Seventies when researchers observed
that Inuit and Eskimo populations ate a lot of fish and
also had among the lowest rates of heart attacks, says

10 Professor Sanders. The theory was that diets high in
omega 3 could block the effects of thromboxane, a
hormone in the blood, reducing the risk of clots. The
Inuits and Eskimos were also found to get a lot of
nosebleeds, suggesting their blood clotted less readily.

15 No studies have proven clearly that we need one
portion of oily fish a week. One of the few studies to do
so, the DART study in 1989, concluded that two or three
portions of fatty fish a week may reduce mortality in
men after a heart attack. But when they tried to test

20 this finding in a larger study, it couldn’t be replicated.
“Eating oily fish once a week is associated with a lower
risk of cardiovascular disease, but it is difficult to
attribute this to the relatively small amounts of omega
3 provided by a single serving,” says Professor Sanders.

25 And a Cochrane Review in 2004 that looked at
heart benefits concluded: “It is not clear that dietary or
supplemental omega 3 alter total mortality, combined
cardiovascular events or cancers in people with, or at
high risk of, cardiovascular disease or in the general

30 population.”

WE SHOULD EAT...Disponível em: <www.dailymail.co.uk/health/
article-4287222/Exposed-truth-great-health-myths.html>. Acesso em:
13 jun. 2018.

26QUESTÃO

As far as healthy tips are concerned, it’s generally assumed that

A) consumption of fish is generally associated with an
increased risk for heart diseases.

B) people who want to lose weight should avoid fat from oily
fish.

C) omega 3 fats from oily fish are of little help for patients with
cancer.

D) cardiovascular benefits of omega-3 fatty acids don’t last
long.

E) we should eat no less than one portion of oily fish per week.

27QUESTÃO

Studies on the possible benefits of oily fish started

A) fairly recently.
B) at the beginning of this century.
C) by the end of the last century.

D) no later than the year 2004.
E) in the second half of the 19th century.

28QUESTÃO

About the Inuits and Eskimos, the affirmative not mentioned in
the text is that

A) their diet grants them immunity to heart problems.
B) they are subject to frequent hemorrhage from the nose.
C) they are at low risk of heart disease.
D) their diet is very rich in fish.
E) their blood does not clot easily.

29QUESTÃO

The DART study in 1989
A) discourages overweight people to ingest oily fish.
B) found the same results of this study in a later research.
C) affirms that fatty fish proved to reduce mortality to fifty

percent.
D) recommends to increase the intake of oily fish.
E) says that oily fish should be avoided after a heart attack.

30QUESTÃO

Considering the link between omega-3 fats ingestion and the
prevention of heart diseases, the Cochrane review concluded that

A) oily fish benefits have been largely proved.
B) the results of a fish-based diet to fight heart problems have

never been considered.
C) people at high risk of heart troubles should avoid

supplemented omega 3.
D) results with respect to total mortality are a hundred percent

correct.
E) there isn’t enough scientific evidence to support that.

de 31 a 35QUESTÕES

TEXTO:

British scientists have developed a lightweight and

highly sensitive brain imaging device that can be worn

as a helmet, allowing the patient to move about naturally.

Results from tests of the scanner showed that patients

5 were able to stretch, nod and even drink tea or play

table tennis while their brain activity was being

recorded, millisecond by millisecond, by the

magnetoencephalography (MEG) system.

Researchers who developed the device said they

10 hoped the new scanner would improve research and

treatment for patients who can’t use traditional fixed

MEG scanners, such as children with epilepsy, babies,

or patients with disorders like Parkinson’s disease.

Current MEG scanners are cumbersome and weigh

15 as much as half a ton, partly because the sensors they

use to measure the brain’s magnetic field need to be

kept very cold - at minus 269 degrees Celsius, Barnes’

team explained. They also run into difficulties when

patients are unable to stay very still — very young

Inglês |
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20 children or patients with movement disorders for

example — since even a 5-millimeter movement can

mean the images are unusable.

In the helmet scanner, the researchers overcame

these problems by using quantum sensors, which are

25 lightweight, work at room temperature and can be

placed directly onto scalp — increasing the amount of

signal they are able to pick up. Moreover, the wearable

scanner offers new possibilities in measuring peoples’

brain function during real world tasks and social

30 interactions. “This has significant potential for impact

on our understanding of not only healthy brain function

but also on a range of neurological, neurodegenerative

and mental health conditions.”

KELLAND, Kate. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-
health-brain-scanner-in-a-helmet-idUSKBN1GX2NZ>. Acesso em: 13
jun. 2018.

31QUESTÃO

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

About the brain scanner mentioned in the text, it’s correct to say:

(  ) It looks like a hard hat.

(  ) It’s much like traditional fixed MEG scanners.

(  ) It limits most of the patient’s movements.

(  ) It registers brain activity accurately even when you aren’t
still.

The correct sequence, from top to bottom, is

A) T F T F

B) T F F T

C) F T F T

D) F T T F

E) T T T T

32QUESTÃO

Considering the potential use of the new scanner in medical

procedures, scientists feel

A) hopeful.

B) doubtful.

C) cheerless.

D) uncertain.

E) discouraged.

33QUESTÃO

What makes the new scanner unlike traditional ones is that
it is

A) more unreliable.

B) less precise.

C) heavier.

D) bigger.

E) lighter.

35QUESTÃO

The sensors used in the new scanner

A) cannot touch the patient’s hair.

B) have to be kept below freezing point.

C) can be affected by change in temperatures.

D) work at normal temperature inside a building.

E) are not as powerful as the traditional ones.

34QUESTÃO

The conjunction from the text is correctly defined in

A) “while” (l. 6) is the same as whereas.

B) “when” (l. 18) – can be replaced by as.

C) “since” (l. 21) – expresses reason.

D) “Moreover” (l. 27) – is synonymous with However.

E) “not only […] but also” (l. 31-32) expresses contrast.

*  *  *
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de 21 a 29QUESTÕES

TEXTO:

Seré jubilado

Ustedes sueñan con el amor de su vida, algunos
ya lo perdieron... y otros sabemos que lo perderemos
un día no muy lejano. Ustedes conseguirán cosas,
nosotros ya las perdimos. Ustedes sueñan, nosotros

5 tenemos recuerdos alegres y tristes. Ustedes esperan
el hijo que vendrá, nosotros ya los perdimos. Es muy
triste a esta edad que cualquier letra nos retrotraiga a
lo vivido en más de seis décadas, donde el dolor pasado
supera con creces las alegrías. No soy un pesimista,

10 soy realista. Los achaques del cuerpo, a la larga,
impedirán que renueve derechos que tengo
actualmente. En vez de ser el sostén, seré una carga.
Dejaré de ser árbol que enfrenta la tempestad, para
ser una hoja a su merced. Dejaré de caminar erguido,

15 y lo haré encorvado, pero no por vergüenza, es mi
destino.

Al día de la fecha no soy un jubilado, en pocos
días lo seré, y la verdad es que no estoy preparado
mentalmente para ello, pero si la vida es justa recibiré

20 lo que sembré, y cuando lo hice cuidé que estas
germinaran y crecieran brindándoles amor y cariño
junto a mi esposa que me acompaña hace 40 años. El
día que exhale mi último suspiro, ruego que la
compensación monetaria que entrega el Gobierno me

25 permita contar con alguna moneda en el bolsillo para
pagar el pasaje al barquero Caronte, y así mi alma no
tenga que vagar por 100 años en las riberas del
Aqueronte, según la mitología griega.

CUYUPARI, Abel. Disponível em:<https://www.clarin.com/cartas-al-
pais/pocos-dias-jubilado-verdad-preparado_0_ryzUKProf.html>
Acesso em em: 13 jun. 2018. Adaptado.

21QUESTÃO

Se puede decir que, en el texto se

A) retrata las malas condiciones de vida de los jubilados.

B) muestra el temor que causa la jubilación.

C) sugiere una compensación para mitigar el temor de los
desempleados.

D) revelan las dificultades vividas por los jubilados en los
hogares modernos.

E) muestra claramente que la pensión que reciben los
jubilados no alcanza para todo el mes.

22QUESTÃO

Es una idea que está presente en el texto la de que la gente
que se jubila

A) vive temiendo morirse más pronto.
B) tiene muchos recuerdos alegres y tristes y casi no anida

sueños.
C) tiende a vivir más tiempo y sin condiciones económicas

ideales.
D) sabe cuál es la clave para vivir una vida más sana y con

menos dificultades.
E) recibe de las autoridades una asistencia justa para seguir

viviendo con dignidad.

23QUESTÃO

Se puede decir que la expresión transcrita que hace referencia
al título del texto es la

A) “algunos ya lo perdieron” (l. 1-2).

B) “el dolor pasado supera con creces las alegrías” (l. 8-9).

C) “En vez de ser el sostén, seré una carga.” (l. 12)

D) “Dejaré de caminar erguido” (l. 14).

E) “El día que exhale mi último suspiro” (l. 22-23).

24QUESTÃO

Se puede afirmar que el autor del texto

A) celebra muy alegre su condición de jubilado.

B) se siente sin fuerzas para seguir trabajando activamente.

C) lamenta que su familia lo considere un estorbo y enfermizo.

D) da a entender que el futuro le reserva algunas cosas malas
y casi ninguna alegría.

E) cree que está cerca de la muerte porque tiene sesenta
años.

25QUESTÃO

La expresión “a la larga” (l. 10) tiene valor

A) disyuntivo.

B) locativo.

C) temporal.

D) condicional.

E) adversativo.

26QUESTÃO

La locución “En vez de” (l. 12) podría sustituirse por

A) mientras que.

B) simultáneamente.

C) a veces.

D) a su vez.

E) en lugar de.
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27QUESTÃO

La alternativa en la que se indica un sinónimo del término transcrito del texto es la

A) “lejano” (l. 3) — extraño.

B) “recuerdos” (l. 5) — regalos.

C) “achaques” (l. 10) — dolencias.

D) “sostén” (l. 12) — estorbo.

E) “pasaje” (l. 26) — corredor.

28QUESTÃO

Hay una indicación correcta de la categoría gramatical en

A) “algunos” (l. 1) — indefinido.

B) “que” (l. 6) — conjunción.

C) “erguido” (l. 14) — sustantivo.

D) “fecha” (l. 17) — verbo.

E) “según” (l. 28) — numeral.

29QUESTÃO

Sobre los aspectos lingüísticos del texto, es correcto afirmar

A) “nosotros” (l. 6) se refiere al autor y al lector del texto.

B) “cualquier” (l. 7) funciona como pronombre.

C) “crecieran” (l. 21) indica una acción que va a realizarse.

D) “así” (l. 26) posee valor consecutivo.

E) “100” (l. 27) en letra se escribe ciento.

de 30 a 32QUESTÕES

Disponível em:<https://pbs.twimg.com/media/DVNperUX4AEhNA_.jpg:large>. Acesso em: 13 jun. 2018.
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30QUESTÃO

Tras la lectura de la viñeta, es correcto concluir que

A) el niño suele hacer que carecen de respuesta.

B) la madre no sabe expresar su punto de vista.

C) la gente pobre vive al margen del mundo laboral.

D) el sistema laboral está administrado y guiado por reglas
muy claras.

E) algunas gentes manipulan las palabras para atender solo
a sus propósitos.

31QUESTÃO

De acuerdo con el texto, se puede decir que

A) la relación entre obreros y patrones está pautada por la
sinceridad y seriedad.

B) la clase obrera vive creyendo que hay gente que se
preocupa por ella.

C) la clase media trabajadora trabaja menos que los obreros
asalariados.

D) las condiciones de trabajo de los obreros se han aminorado
en los últimos años.

E) los obreros buscan el reconocimiento de su clase en la
sociedad.

32QUESTÃO

En la viñeta,

A) “mamá” y expresión” están acentuados por el mismo
motivo.

B) “expresión“ está usada como sinónimo de manifestación.

C) “ella“ hace referencia a “toda la vida”.

D) “eso“ corresponde a la forma singular del demostrativo
esos.

E) “su” es un pronombre posesivo.

de 33 a 35QUESTÕES

TEXTO:
                  Poema 175

No basta con querer a alguien y desearle
felicidad,
además hay que saber procurársela.
La torpeza en otros aspectos de la vida

5 puede repetirse desdichadamente
en la incapacidad para convertir
el amor en un don sensible
y hacer de esa emoción
un regalo palpable para el amado.

10 Y también, de vuelta, para el amante,
puesto que nada en el amor se realiza bien
sin reprocidad.
Sin la presencia reconfortante
del gran espejo.

VERDÚ, Vicente. Disponívle em:< http://www.elboomeran.com/blog/
11/vicente-verdu/90/> Acesso em  13 JUN. 2018.

33QUESTÃO

Es una idea presente en el texto la de que

A) el amor son palabras que se dicen sin pensar, pero con
mucho sentir.

B) las palabras no expresan el sentimiento que emana del
amor.

C) el amor puede ser torpe, pero tiene que ser verdadero.

D) la felicidad se ve reflejada en los espejos del alma.

E) el verdadero amor está en entregarle felicidad a la persona
amada.

35QUESTÃO

Es correcto afirmar que el autor del poema

A) cree que el verdadero amor nadie suele manifestarlo.

B) niega que el verdadero amor refleja el sentimiento de los
amantes.

C) dice que el amor es correspondencia mutua entre dos
amantes.

D) teme sentirse desdichado al mostrar sus verdaderos
sentimientos.

E) se siente incapaz de ver los sentimientos expresados con
amor.

34QUESTÃO

Es correcto afirmar que

A) “alguien” (v. 1) tiene la misma sílaba tónica que su
equivalente portugués.

B) “para” (v. 6) posee valor temporal.

C) “también” (v. 10) equivale a hasta.

D) “puesto que” (v. 11) expresa causa.

E) “gran” (v. 14) se apocopa solo ante sustantivos masculinos
en singular.

*  *  *
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36QUESTÃO

Em um grupo de 200 crianças, 54 já tomaram a vacina X, 92 tomaram a vacina Y, e
77 ainda não tomaram nenhuma delas.

O número de crianças que tomaram ambas é

A) 23 D)  30
B) 25 E)  32
C) 28

37QUESTÃO

De início, o preço de um medicamento nas farmácias I, II e III era o mesmo. Na I, ele
aumentou 20%, e depois teve um desconto de 20%. Na II, ele primeiro diminuiu 20%
para depois aumentar 20%. E, na III, o preço não se alterou.

Se PI, PII e PIII forem os preços finais em cada farmácia, é correto afirmar:

A) PI = PII = PIII

B) PI = PII < PIII

C) PI = PII > PIII

D) PI < PII < PIII

E) PI > PII > PIII

38QUESTÃO

Na 1ª semana de um surto de certa virose, houve 28 casos. O número de novos casos
aumentou a cada semana como uma função do 1º grau, até atingir seu máximo na 5ª
semana. A partir de então ele diminuiu, seguindo outra função do 1º grau, 2 vezes mais
rapidamente do que tinha aumentado, até não haver mais casos na 8ª semana.

Com base nessas informações, pode-se concluir que o número máximo de casos em
uma mesma semana foi

A) 36 D)  72

B) 42 E)  84

C) 56

39QUESTÃO

Certo remédio é seguro e eficaz, desde que a dose x, em mg,  ministrada satisfaça a

condição  − 1,5x < 5x − 100.

O tamanho do intervalo de valores de x para os quais isso ocorre é igual a

A) 5 D)  20

B) 10 E)  25

C) 15

40QUESTÃO

No seu primeiro ano de funcionamento, uma clínica realizou 4260 atendimentos. No 1º
mês, houve 80 atendimentos, e o número de atendimentos em cada mês variou seguindo

uma progressão aritmética.

O número de atendimentos no 6º mês foi

A) 355 D)  400

B) 370 E)  415

C) 385
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41QUESTÃO

Uma região teve 512 casos de dengue, em 2013. Esforços no combate ao mosquito
transmissor levaram a uma redução no número de casos a cada ano, em uma progressão
geométrica, até chegar a 162 casos, em 2017.

O total de casos nesse período foi igual a

A) 1562
B) 1584
C) 1602
D) 1648
E) 1685

42QUESTÃO

Durante as 4h de duração de um experimento, as populações das bactérias X e Y
variaram exponencialmente, sendo que, a cada hora X, aumentou 25% e Y diminuiu 20%.
Inicialmente, X tinha 3000 bactérias, e Y tinha 15000.

Ao longo do experimento, a população de Y diminuiu cerca de

A) 37%

B) 44%

C) 59%

D) 68%

E) 80%

43QUESTÃO

Usando log25  2,32, se preciso, é correto concluir que a população de Y permaneceu maior
do que a de X durante, aproximadamente,

A) 56,2% do tempo.
B) 64,5% do tempo.
C) 75,0% do tempo.
D) 84,4% do tempo.
E) 90,6% do tempo.

42 e 43QUESTÕES

44QUESTÃO

A tabela mostra quanto de carboidratos, proteínas e gorduras há em cada porção de 100g
dos alimentos X, Y e Z. A refeição de um paciente é feita combinando apenas esses
alimentos, sendo usadas 2 porções de Y para cada 1 de Z.

Se ela tiver 195g de carboidratos e 85g de proteínas, também terá

A) 55g de gorduras.
B) 60g de gorduras.
C) 65g de gorduras.
D) 70g de gorduras.
E) 75g de gorduras.

De um grupo de 4 enfermeiros e 6 enfermeiras, será montada uma equipe de 5 profissionais,
com, pelo menos, 2 homens e 2 mulheres.

O número de equipes distintas que podem ser formadas é

A) 24
B) 90
C) 540
D) 900
E) 2160

45QUESTÃO

Matemática |
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A cada tentativa, a chance de sucesso de um procedimento de inseminação artificial é de
25% e, na fertilização in vitro, é de 40%.

A probabilidade de insucesso, mesmo após 2 tentativas de cada procedimento, é de,
aproximadamente,

A) 1%
B) 5%
C) 14%
D) 20%
E) 26%

46QUESTÃO

47QUESTÃO

Se θ é um ângulo entre 0° e 360° que está no 3º quadrante, é correto afirmar:

A) sen(θ/6) > cos(θ/6).
B) cos(θ/6) não pode ser maior do que 0,5.
C) sen(θ/6) não pode ser menor do que 0,5.
D) cos(θ/6) pode assumir qualquer valor entre 0,5 e 1.
E) sen(θ/6) pode assumir qualquer valor entre 0,5 e 1.

Em uma clínica, há um corredor estreito, com
1m de largura, em formato de L. Para facilitar
o deslocamento de pacientes em cadeira de
rodas, será instalada na virada uma
plataforma rotatória circular, como na figura.

O diâmetro máximo, em metros, que essa
plataforma pode ter, é igual a

A)

B) 4 − 2

C)

D) 3 − 

E)

48QUESTÃO

49QUESTÃO

Quando há perda de sangue, as veias podem se contrair para compensar a queda da pressão
arterial.

Se o diâmetro interno de uma veia cilíndrica diminuir 10%, o volume de sangue em cada
um de seus  trechos deve sofrer uma redução de

A) 10%
B) 12%
C) 17%
D) 19%
E) 25%

50QUESTÃO

Se r é a reta tangente à circunferência descrita por x2 − 4x + y2 + 2y = 5, no ponto (3, 2),
então r intercepta o eixo das abscissas no valor

A) 3

B) 5

C) 6

D) 8

E) 9

Matemática |
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