
TIPO 02 - VERDE

MEDICINA

PROCESSO SELETIVO 
Nº 01/2019

FACULDADE DE MEDICINA
DE OLINDA - PE (FMO)

1º DIA DE PROVA



   



1º PROCESSO SELETIVO 2019 – FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA – PE (FMO) 

CURSO: MEDICINA (BACHARELADO)  
PROVA I – 05/01/2019 – TIPO 02 – VERDE 

- 3 - 

  

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
 
Read the text to answer 01, 02, 03 and 04.  
 

The tragedy of medical education in Brazil 
 

In Brazil, the education of a Professor of Medicine follows a model that predicts some academic steps. After completing 
the residency, physicians who want to teach usually start a graduate course. For some years they obtain credits through 
courses, lectures, and other activities, culminating first in the master's degree thesis and, after a few more years, in the 
doctoral thesis. During that journey, they need a mentor, who must have at least a Ph.D. The adviser will add to his/ her 
resumé with each advisory activity. Overall, the graduate course is designed to train educators and researchers. When 
evaluating universities, one of the quality criteria is the number of Masters and Ph.Ds. among the professors. In addition to 
the institutional assessment, each professor is evaluated regarding his/her scientific production. To become an adviser, you 
must publish. The production, in general, must be published in high-impact journals, which are rare in Brazil. Getting an article 
published in such journals is a difficult task. Clinical studies are infrequently accepted, as experimental studies (those involving 
molecular biology or large prospective series) are preferred. Thus, professors started to request that the supporting agencies 
provide funding for the construction and purchase of laboratory equipment, reagents, and animals that must be cared for in 
extremely clean and high-maintenance environments. The objective of all this: improve the curriculum. While this occurs in 
the clinical arena, the large university hospitals survive with great difficulty. Not rarely, basic supplies such as drugs, gloves, 
and even sheets are not available. The salaries of physicians and professors are very low, and even though they spend 
hundreds of hours a month in the hospital corridors teaching students and residents, their efforts will be worthless, as a 
publication involving a few rats in a laboratory will have much more value when they are evaluated. Nobody wants to treat 
patients anymore. It is not worth it. Those who dedicate themselves to the activity of caring for patients are often kept away 
from scientific activities. They are classified as unproductive and incapacitated; however, they will be the first ones to treat 
researchers and their family members when they become sick. This aberration has led more and more professors to follow 
one of two paths: the first is to abandon the academic career to devote themselves exclusively to private medicine; and the 
second is that, among those who remain, few are interested in teaching, preferring to stay in their laboratories, which will 
provide data for publications. As a result, students and residents are often left without guidance or teaching, or are taught by 
residents who, in turn, have learned from a graduate student or have no one to teach them. The recently-graduated physician 
in Brazil can apply to work as a family physician without any further qualification and with a salary ten times higher than that 
of a highly-qualified professor in a state or federal university. 

(Rev. Assoc. Med. Bras. vol.59 nº 4 São Paulo July/Aug. 2013. Adapted. Print version ISSN 0104-4230.) 

 

01 
In current Brazilian medical education: 
(A) Research is equivalent to the educator’s job.  
(B) Physicians devote to knowing higher physics.  
(C) Advisory activities will better teacher’s testing.  
(D) Many professors have quit collegiate activities.                                                                                                

 
02 
Completing (L1) fits the same gerund use pattern of: 
(A) Regarding (L7).   
(B) Involving (L9). 
(C) Teaching (L21).                                                                                                
(D) Supporting (L10).  

 
03 
However (L18) does NOT match:  
(A) Still.  

(B) Therefore. 
(C) Nonetheless.  
(D) Nevertheless.                                                                                                
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04 
Who (L22) can be replaced by: 
(A) That.  
(B) Which.                                                                                                
(C) Whose.  
(D) Where. 
 

Read the text to answer 05 and 06. 
 

Self-medication: a current challenge 
 

Every day, we are practicing self-medication in the form of self-care of our health. Around the 1960's in the self-medication 
was regarded as unnecessary and potentially even unhealthy practices. This paternalistic approach to medicine, supported by 
health systems designed to treat sickness – rather than to prevent disease – remains a familiar aspect of health care in many 
countries to this day. Self-medication has traditionally been defined as “the taking of drugs, herbs or home remedies on one's 
own initiative, or on the advice of another person, without consulting a doctor”. Nowadays, self-medication should be seen as 
the “desire and ability of people/patients to play an intelligent, independent and informed role, not merely in terms of decision-
making but also in the management of those preventive, diagnostic and therapeutic activities which concern them”. Major 
problems related to self-medication are wastage of resources, increased resistance of pathogens and causes serious health 
hazards such as adverse reaction and prolonged suffering. Antimicrobial resistance is a current problem world-wide particularly 
in developing countries where antibiotics are available without any prescription. Some of the potential risks at individual level 
are: incorrect self-diagnosis; failure to seek appropriate medical advice promptly; incorrect choice of therapy; failure to recognize 
special pharmacological risks, rare but severe adverse effects; failure to recognize or self-diagnosis contraindications, 
interactions, warnings and precautions; failure to recognize that the same active substance is already being taken under a 
different name; failure to report current self-medication to the prescribing physician (double medication/harmful interaction); 
failure to recognize or report adverse drug reactions; incorrect route of administration; inadequate or excessive dosage; 
excessively prolonged use; risk of dependence and abuse; food and drug interaction; storage in incorrect conditions or beyond 
the recommended shelf life. 

(Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov. Adapted.) 
 

05 
If antibiotics are taken without prescription, there is a potencial risk of: 
(A) Advice effect.  
(B) Bug resistance. 
(C) Wide iniciative.  
(D) Drug availability.                                                                                                
 

06 
It is true that self-medication might result in: 
(A) Foodstuffs abuse.  
(B) Learning problems.                                                                                                
(C) Delayed help sought.   
(D) Preventive antibiotics. 
 

Read the text to answer 07, 08, 09 and 10. 
 

Myths about children's vaccines 
 

Can you overload a baby's immune system with too many vaccines? Should your toddler have an MMR jab if they have severe 
eczema? Is it true that babies shouldn't go swimming before they've had their jabs? There are many myths and misunderstandings 
about whether it's safe or hazardous to have a vaccine. 
 

Vaccination facts 
 

1. Don't have a vaccination when you're ill 
 

It's a FACT that you should postpone your child's jab if they are ill and have a fever (high temperature). You may also want to 
postpone vaccination if your child has had a bad reaction to a previous dose of the vaccine. This doesn't mean that they will 
never be able to have the vaccine again, but it's a good idea to speak to your General Practitioner, practice nurse or health 
visitor first. 
 

2. Don't have a vaccination if you have an allergy 
 

It's a FACT that your child shouldn't have a vaccine if they've had a confirmed anaphylactic reaction (a severe allergic reaction) to 
a previous dose of the vaccine or an ingredient in it. 
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3. Don't have a “live” vaccine if you have a weakened immune system 
 

Live vaccines are ones that contain the virus or bacteria they're supposed to protect against, albeit in a weakened form. It's 
a FACT that your child shouldn't have live vaccines, such as BCG (tuberculosis vaccination) or MMR, if: 
 your child is taking high-dose steroid tablets, or is taking lower doses either alongside other drugs or over a long time. If 

you're not sure, check with a General Practitioner; 
 your child is being treated for cancer with chemotherapy or radiotherapy, or has had these treatments within the last six 

months; 
 your child has had an organ transplant and is on immunosuppressant drugs; 
 your child has had a bone marrow transplant and finished all immunosuppressive therapy within the last 12 months; 
 your child's immune system is lowered. If you're not sure, check with a General Practitioner.  
 

Vaccination myths 
 

1. You have to avoid or delay your child's vaccination if they have a mild illness without a fever, such as a cough or cold, or if 
they have an allergy, such as asthma, hay fever or eczema. 
2. You have to avoid or delay your baby's vaccinations if they were premature. Read the NHS leaflet on vaccinations for 
premature babies. 
3. You have to avoid your baby's vaccinations if they have a history of febrile seizures or convulsions (related to fever) or 
epilepsy, or there's a family history of such conditions. 
4. Vaccinations can overload a baby's immune system. In fact, only a tiny fraction of your baby's immune system is used by 
childhood vaccines, and they come into contact with many more bugs in their daily life.  
5. Homeopathy can be used as an alternative to vaccinations to protect children against potentially serious infections. 
6. It is unsafe to take your baby swimming around the time of a vaccination. In fact, you can take your baby swimming at any 
time before and after their vaccinations. 

(Available: https://www.nhs.uk-National Health Service. Adapted.) 

 

07 
In “about  whether it’s … a vaccine” (L3)  there is the idea of: 
(A) Evaluation. 
(B) Dissolution.                                                                                                
(C) Concession.  
(D) Acceptance.  
 

08 
It is consistent with the text that: 
(A) Live vaccine is considered unsuitable for kids.   
(B) Transplants will be reason to take vaccination.                                                                                                 
(C) Vaccination will be put off in specific instances.  
(D) During childhood the immune system weakens. 
 

09 
Leaflet (L26) is NOT a: 
(A) Flyer.  
(B) Booklet. 
(C) Billboard.  
(D) Pamphlet. 
 

10 
Live vaccines ought to be avoided if: 
(A) A previous bone marrow donation has reached setback.   
(B) All allergic reactions kinds have surely been singled out.  
(C) Some immune deficiency syndrome has been prevented. 
(D) The kid underwent chemotherapy in the past six months.                                                                                               
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LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 
 
Haga el análisis de la tirita para contestar las cuestiones 01 hasta 02. 
 

 
(Disponible en: https://twitter.com/mafaldaquotes/status/745768396692795392. Acceso en: 25/11/2018.) 

 

01 
En la charla de los amigos: 
(A) El tratamiento es formal pues hablan sobre un médico. 
(B) El tratamiento es informal con utilización de tercera persona. 
(C) El tratamiento es informal pues utiliza la expresión “todavía”. 
(D) El tratamiento es informal con utilización de segunda persona. 

 

02 
El humor trágico de la tirita está en el hecho de que: 
(A) Mafalda está enferma. 
(B) El amigo de Mafalda está enfermo. 
(C) Cansancio, intranquilidad y preocupación son enfermedades.  
(D) Nerviosismo, desequilibrio y preocupación son cosas normales. 

 
Haga la lectura del texto para contestar las cuestiones 03, 04 hasta 05. 
 

Colau pone en marcha un servicio municipal de dentistas para usuarios de los servicios sociales 
 

La clínica tiene tres consultas y por ahora solo atenderá a adultos. 
 

CLARA BLANCHAR 
Barcelona 22 NOV 2018 – 20:54 BRST 
 

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha puesto en marcha un servicio municipal de dentistas para 
usuarios de los servicios sociales. Una prestación que está pensada para que las familias con pocos recursos tengan acceso a 
los tratamientos que no cubre la odontología del sistema sanitario público que solo ofrece revisiones y extracciones de piezas. 
En una primera fase el servicio solo atiende a adultos, porque la cartera de servicios que atiende la red pública es menor que 
en menores. (…) 

La comisionada de Salud, Gemma Tarafa, ha explicado que para ser paciente de esta clínica municipal, los criterios son 
estar atendido por los servicios municipales o los centros que atienden a personas drogodependientes o sin hogar. También 
es necesario ingresar menos de 530 euros mensuales y, lógicamente, que un dentista de la red pública diagnostique un 
tratamiento no incluido. Estos servicios son tratamiento de caries, prótesis, férulas de descarga o higienes dentales. 

El gobierno municipal entiende que las patologías que atienden los odontólogos pero no están cubiertas por el sistema 
público pueden reducir la calidad de vida de las personas y que tener acceso a ellas depende claramente del poder 
adquisitivo. La última encuesta de salud pública apunta que casi el 60% de los barceloneses no ha visitado el dentista en el 
último año y que entre quienes han ido, solo una cuarta parte son familias con pocos recursos. 

(Disponible en: https://elpais.com/ccaa/2018/11/22/catalunya/1542888613_807233.html. Acceso en: 25/11/2018.) 

 

03 
Elija la alternativa correcta. 
(A) Las caries no afectan directamente en la calidad de vida de las personas.  
(B) Ada Colau no cree que los servicios de los odontólogos sean importantes. 
(C) El gobierno municipal entiende que tratamiento dentario precario puede reducir la calidad de vida.  
(D) De acuerdo con Gemma Tarafa, cualquier ciudadano será atendido por los servicios municipales de odontología.  
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04 
¿Cuál es el significado de la palabra “alcaldesa”? 
(A) Sindica. 
(B) Prefeita. 
(C) Deputada. 
(D) Presidente. 

 

05 
Elija la alternativa correcta. 
(A) En Barcelona, hay pocos problemas odontológicos.  
(B) Casi todos los barceloneses han visitado dentistas en el último año.  
(C) Solo adultos serán atendidos en la primera fase del servicio de odontología. 
(D) El servicio de odontología del gobierno municipal no atenderá el tratamiento de caries.  
 
Haga la interpretación de las siguientes instrucciones para contestar las cuestiones 06, 07, 08, 09 hasta 10. 
 

 
(Disponible en: https://www.minsal.cl/vacuante-contra-la-tos-convulsiva-material-de-descarga/. Acceso en: 25/11/2018.) 

 

06 
Elija la afirmación correcta. 
(A) La tos convulsiva no es un problema para los hijos. 
(B) Los anticuerpos no son pasados de madre para hijos. 
(C) La vacuna no está autorizada para mujeres embarazadas. 
(D) La tos convulsiva puede ser peligrosa en los primeros meses de vida. 
 

07 
El significado de la palabra “embarazadas” empleada en el texto es: 
(A) Grávidas. 
(B) Preocupadas. 
(C) Desesperadas. 
(D) Problemáticas. 
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08 
El lenguaje empleado es: 
(A) Formal con verbos en primera persona. 
(B) Informal con verbos en tercera persona. 
(C) Informal con verbos en segunda persona. 
(D) Formal, pues es una información del Gobierno. 
 

09 
Casi todos los verbos están empleados en: 
(A) En el imperativo y son recomendaciones.  
(B) En el modo indicativo y están en el pasado. 
(C) En el modo imperativo y son determinaciones, leyes. 
(D) En el modo subjuntivo y hablan sobre lo que es posible. 
 

10 
Elija la afirmación correcta. 
(A) La lactancia no traspasa anticuerpos.  
(B) La vacunación contra la tos convulsiva no está autorizada para embarazadas. 
(C) La vacuna está disponible de manera gratuita solamente en vacunatorios públicos.  
(D) La vacuna está disponible de manera gratuita en vacunatorios públicos y privados en convenio. 
 

QUÍMICA 
 

11 
O ácido clorídrico pode ser encontrado no estômago. Os sucos digestivos humanos consistem em uma mistura bastante 
diluída de ácido clorídrico e várias enzimas que ajudam a clivar as proteínas presentes na comida. Se 80 ml desse ácido 
clorídrico, de densidade 1,18g/ml e com 36,5% desse ácido em massa, a concentração g/L após ser ingerido 120 ml de água 
será: 
(A) 10,76 g/L.        
(B) 172,28 g/L.     
(C) 287,13 g/L.   
(D) 430,7 g/L. 
 

12 
“O tabaco é uma planta cujo nome científico é Nicotiana tabacum, da qual é extraída uma substância chamada nicotina. 
Começou a ser utilizada aproximadamente no ano 1000 a.C., nas sociedades indígenas da América Central, em rituais mágicos 
e religiosos, com o objetivo de purificar, contemplar, proteger e fortalecer os ímpetos guerreiros; além disso, esses povos 
acreditavam que essa substância tinha o poder de predizer o futuro. A planta chegou ao Brasil provavelmente pela migração 
de tribos tupis-guaranis. Assim como os demais alcaloides, a nicotina possui gosto amargo e é muito tóxica. Ela se encontra 
nas plantas de tabaco, a partir das quais se produz o fumo, em uma concentração que varia até 8%.” 

(Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/a-nicotina/31380.) 
 

Sabendo que um maço de cigarros contém 20 cigarros, cada um com 30 g e concentração máxima de nicotina, quanto terá 
ingerido de nicotina, ao final de um mês, uma pessoa que fuma um maço de cigarros por dia? 
(A) 1,44 kg. 
(B) 18 kg. 
(C) 144 kg. 
(D) 180 kg. 
 

13 
“As reações orgânicas de adição são muito comuns e estudadas. Um exemplo de utilização das reações de adição está 
relacionado com a produção de margarina. Esse produto tão comum no dia a dia das pessoas é formado a partir da 
hidrogenação (uma reação de adição) de óleos vegetais, os quais apresentam ligações pi em sua constituição. As reações de 
hidro-halogenação obedecem às mesmas regras das reações de adição, com exceção da adição de HBr, em presença de 
peróxido.” É correto afirmar que a reação citada obedece à regra: 
(A) De Soddy. 
(B) De Sabatier. 
(C) De Kharasch. 
(D) De Markovnikov. 
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14 
Reciclagem de alumínio 

 

O alumínio é considerado um material 100% reciclável, pois não se degrada no processo de reciclagem. Se um quilo 
de alumínio for reciclado, teoricamente um quilo será recuperado. O processo de transformação da alumina em alumínio 
requer um gasto de energia muito grande, pois o alumínio metálico é muito estável, tão estável que não degrada ao ser 
fundido. 

Entre as vantagens da reciclagem do alumínio estão: 
 capacidade de ser reciclado infinitas vezes sem perder as suas propriedades; 
 a reciclagem de um quilo de alumínio consumir apenas 5% da energia necessária para a produção de um quilo de alumínio; 
 a cada tonelada de alumínio reciclado, nove toneladas de CO2 são poupadas (cada tonelada de CO2 equivale a dirigir 4800 

km); 
 a cada tonelada de alumínio reciclado, cinco toneladas de bauxita são preservadas; 
 a cada latinha reciclada é economizada energia suficiente para deixar uma TV ligada durante 3 horas. 

O Brasil tem uma posição de destaque na lista dos países que mais reciclam latinhas de alumínio. 
O processo da reciclagem do alumínio consiste basicamente no aquecimento até a sua total fundição, quando 

o alumínio fica líquido. Assim que o alumínio se torna líquido, ele é posto em fôrmas para a formação dos lingotes e então é 
resfriado até se solidificar. Para a reciclagem de latinhas, primeiramente é necessária uma inspeção para a retirada de papéis, 
plásticos e quaisquer materiais que não sejam alumínio. Após a inspeção, as latinhas são prensadas para ocuparem menos 
espaço e serem “derretidas” rapidamente. 

Para viabilizar a produção de alumina em laboratório, utilizou-se como fonte primária de alumínio latinhas de refrigerante, 
em substituição a bauxita. As latinhas foram cortadas com uma tesoura. 

(Disponível em: https://www.ecycle.com.br/3743-aluminio. Adaptado.) 

 
“Em um erlenmeyer coloca-se água destilada e hidróxido de sódio. A esta solução adicionou-se o alumínio previamente 
pesado. Após isto, a solução resultante foi filtrada, a fim de se remover as impurezas insolúveis contidas no material metálico, 
sendo antes mensurada a massa do papel filtro. Ao filtrado adicionou-se ácido nítrico a fim de se precipitar o hidróxido de 
alumínio, material branco e insolúvel.” A soma dos coeficientes inteiros que ocorrem nas duas reações simultâneas é: 
(A) 15. 
(B) 16.   
(C) 20.   
(D) 24.  

 
15 
“A pilha é, sem dúvida alguma, um elemento ativo e fundamental nas nossas vidas. Podemos não ter uma grande percepção, 
mas a pilha está presente em grande parte das ferramentas que usamos diariamente, desde o comando da televisão até o 
telefone sem fio. Podemos afirmar, com grande convicção, que ela é usada por todos, pelo mais novo na sua figura de ação 
falante, pelo adolescente para fazer uma conta na sua máquina de calcular, pelo trabalhador para consultar o seu relógio e 
pelo idoso para ouvir o jogo da sua seleção, através do rádio. Ela está sempre presente, de forma direta, mesmo que não nos 
apercebamos desse fato.” 

(Disponível em: https://paginas.fe.up.pt/~projfeup/submit_14_15/uploads/relat_1MIEEC01_4.pdf.) 
 

Ao usar um aparelho de pilha de níquel por 1h25min com corrente de 4,50 . 10+3 mA, nota-se que o níquel sofreu um 
desgaste aproximadamente de: (Considere: MM Ni = 58,7 F = 96500 C.) 
(A) 0,012 g. 
(B) 0,7 g. 
(C) 1,2 g. 
(D) 7 g. 

 
16 
“Cada nível de energia n está dividido em n subníveis, correspondentes a uma órbita circular e a n – 1 órbitas elípticas de 
diferentes excentricidades. O núcleo do átomo ocupa um dos focos da elipse.” Pode-se atribuir essa afirmativa sobre a 
distribuição de elétrons a: 
(A) Max Planck. 
(B) Ernest Rutherford. 
(C) Arnold Sommerfeld. 
(D) Joseph John Thomson. 
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17 
Os compostos O3, CO2, SO2, H2O e HCN são muito diferentes um do outro, mas que têm como semelhança o fato de serem 
triatômicos. O ozônio é um dos gases que compõe a camada atmosférica e cerca de 90% de suas moléculas se concentram 
entre 20 a 35 km de altitude, região denominada camada de ozônio. Sua importância está no fato de ser o único gás que filtra 
a radiação ultravioleta do tipo B(UV-B), nociva aos seres vivos. O dióxido de carbono é um gás liquefeito, incolor, inodoro, não 
inflamável e levemente ácido. O dióxido de carbono também é amplamente utilizado em uma grande variedade de indústrias, 
como a de alimentos (bebidas carbonadas). O SO2 é um gás denso, incolor, não inflamável e altamente tóxico e a sua inalação 
pode ser fortemente irritante. É produzido naturalmente pelos vulcões e em certos processos industriais. O HCN é um ácido 
fraco, com cheiro de amêndoas amargas. Ele era usado na câmara de gás na 2ª guerra mundial (...). Pequenas doses são letais 
e a ação do HCN é muito rápida. Dentre essas substâncias é correto afirmar que apresentam geometria angular apenas: 
(A) O3, SO2, H2O.   
(B) CO2, SO2, H2O.  
(C) CO2, H2O, HCN. 
(D) O3, CO2, SO2, H2O.   

                                                          
18 
“Texas, setembro de 2005. A passagem do furacão Rita deixa cidades sem eletricidade. Resultado: cinco pessoas mortas. 
Causa provável: intoxicação por monóxido de carbono (CO). Qual a conexão entre esses eventos? É comum que geradores –
utilizados em casos de falta de energia elétrica – queimem óleo diesel (pentadecano), ou um combustível semelhante. Assim, 
todos os anos, milhares são vítimas do CO, um gás incolor, inodoro e, portanto, imperceptível. Pessoas dormindo em 
ambientes pouco ventilados com concentrações por volta de 100 ppm do gás acabam sendo alvos fáceis para esse para esse 
silencioso assassino. Foi o que aconteceu no Texas. (...)” 

(Disponível em: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/intoxicacao-por-co-hemoglobina-e-monoxido-de-carbono-tem-alta-afinidade.htm 
?cmpid=copiaecola.) 

 

Ao analisar uma amostra desse ar dentro do quarto, a quantidade de gás CO revelada foi de 0,012% em volume. Pode-se 
concluir que: 
(A) Não apresenta risco. 
(B) Corre risco de morte. 
(C) Seu volume é de 0,001l. 
(D) A concentração 12 ppm. 

 
19 
A codeína é um fármaco alcaloide do grupo dos opioides, que é usado no tratamento da dor de leve à moderada e 
como antitússico. Grande parte da codeína utilizada com finalidades médicas é preparada através da metilação da morfina. 
Doze vezes de menor potência que a morfina, utiliza-se também em combinação com outros analgésicos da classe dos não 
opioides, como ácido acetilsalicílico e paracetamol. Sabe-se que 10% da população caucasoide não consegue converter a 
codeína em morfina no fígado por defeitos genéticos.  
 

 
 

Assinale, a seguir, a alternativa correta sobre a codeína. 
(A) Massa molecular 299. 

(B) Ligação π = 4 e θ = 40. 
(C) Fórmula molecular C18H18NO3. 
(D) Possui 5 carbonos assimétricos. 
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20 
“O limão é um fruto muito versátil, que pode ser usado tanto como tempero em diversos pratos de carne ou peixe, quanto na 
preparação de sobremesas ou sucos ricos em vitamina C. Cada 100 gramas de limão possui apenas 26 calorias, e os seus 
benefícios podem ser obtidos usando o seu suco ou raspas da casca, rica em óleos essenciais.” 

(Disponível em: https://www.tuasaude.com/beneficios-do-limao.)  
 

O limão é rico em ácido nítrico (HNO3). Ao tomar 200 ml de suco que contém 0,63 g desse ácido e está 5% ionizado, qual 
será o potencial hidroxiliônico? (Considere: Log5 = 0,7.) 
(A) 2,6. 
(B) 0,05.  
(C) 11,4. 
(D) 2,5 x 10–3.  
 

BIOLOGIA 
 

21 
“Nas miofibrilas do músculo estriado, no qual a contração é mais estudada, são formados os filamentos espessos de miosina e 
os finos de actina, cuja arrumação produz a alternância das regiões escuras com as claras. No centro do disco escuro há a 
faixa ou ____________, um pouco mais clara, formada apenas por _________, e no centro claro há a linha Z, escura. O espaço 
entre a _____________ é chamado de sarcômero.” 

(Sergio Linhares e Fernando Gewandsznajder, biologia, volume único, editora ática, 1ª edição. São Paulo, 2009.) 
 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
(A) linha Z / actina / zona H 
(B) zona H / actina / linha Z                                                                                                
(C) zona H / miosina / linha Z   
(D) linha Z / miosina / zona H   

 
22 
A diabetes melito é um distúrbio hormonal em que a pessoa apresenta elevada taxa de glicose no sangue que, ao sair na urina, 
arrasta também muita água por osmose, podendo causar fome e sede excessiva, perda de peso e perigo de desidratação. Essa 
doença está relacionada com a insulina, importante hormônio regulador da concentração de glicose no sangue. Sobre a ação da 
insulina no organismo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A) Facilita a absorção de glicose pelos músculos esqueléticos. 
(B) Facilita a absorção de glicose pelas células do tecido gorduroso. 
(C) Induz a transformação do glicogênio armazenado no fígado em glicose. 
(D) Promove a união das moléculas de glicose entre si, com a formação do glicogênio nas células musculares e no fígado. 

 
23 
“Mauro, casado com Paula, não apresenta aglutinogênios em suas hemácias; e Paula apresenta aglutininas anti-A e anti-B 
no plasma de seu sangue.” Sobre o tipo sanguíneo de seus descendentes, é correto afirmar que eles poderão ter 
(A) filhos A e B. 
(B) filhos O e AB.                                                                                               
(C) filhos A, B e AB.                                                                                              
(D) somente filhos do tipo O. 

 
24 
Sobre alguns hormônios reprodutivos femininos e suas principais ações, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
(Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.) 
 

1. FSH. 
 

2. LH. 
 

3. Progesterona. 
 

4. Prolactina. 

(     ) No ovário estimula a ovulação e o desenvolvimento do corpo amarelo. 
(     ) No ovário estimula a secreção de estrogênio. 
(     ) Nas mamas estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias. 
(     ) No ovário estimula o desenvolvimento do folículo. 
(     ) No útero completa a preparação da mucosa uterina e a mantém para a gravidez. 

A sequência está correta em 
(A) 2, 1, 3, 1, 3.                                                                                               
(B) 1, 2, 4, 1, 3.  
(C) 1, 2, 3, 2, 3. 
(D) 2, 1, 4, 2, 4.  
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25 
Daltonismo é uma doença de origem genética, em que a pessoa não consegue distinguir certas cores; a mais comum é a 
dificuldade de perceber a diferença entre o vermelho e o verde. Isso ocorre devido à ausência de uma das estruturas nos 
olhos responsáveis pelas cores conhecida por: 
(A) Íris.                                                                                                
(B) Lente. 
(C) Cones.  
(D) Bastonetes. 

 
26 
Pessoas infectadas pelo HIV apresentam células com material genético do vírus integrado ao seu; porém, em certas células, 
o vírus integrado ao cromossomo se mantém em estado de provírus, isso impede que drogas antivirais e o sistema 
imunitário eliminem os vírus completamente do organismo do paciente. Isso ocorre porque no estado de provírus ele não 
produz: 
(A) RNA. 
(B) DNA. 
(C) Capsídio. 
(D) Proteína CD4.                                                                                             

 
27 
O bócio carencial é uma doença causada pela falta de iodo na alimentação. No Brasil existe uma lei que exige o acréscimo 
de iodo no sal de cozinha, o que levou à queda do número de casos da doença. É correto afirmar que o bócio carencial 
ocorre por causa: 
(A) Da diminuição da glândula tireoide que permite à pessoa absorver o máximo de iodo disponível.  
(B) Da diminuição da glândula hipófise que permite à pessoa absorver o máximo de iodo disponível.  
(C) Do crescimento da glândula tireoide que permite à pessoa absorver o máximo de iodo disponível. 
(D) Do crescimento da glândula hipófise que permite à pessoa absorver o máximo de iodo disponível. 

 
28 
As aranhas e os escorpiões são animais que habitam praticamente toda a região do planeta. Por serem animais peçonhentos, 
deve-se tomar cuidado com algumas dessas espécies e evitar suas picadas, pois o veneno pode trazer riscos à saúde. Por isso, 
ao se deparar com alguns desses animais, deve-se evitar o contato direto com as estruturas que contêm as glândulas de veneno 
conhecidas, respectivamente, nas aranhas e escorpiões, por:  
(A) Aguilhão e quelíceras. 
(B) Quelíceras e aguilhão. 
(C) Pedipalpos e aguilhão. 
(D) Quelíceras e pedipalpos.  

 
29 
“O hipotálamo é uma região do encéfalo que apresenta um importante papel na interação entre os sistemas nervoso e endócrino. 
Ao receber informações trazidas por nervos provenientes do corpo e de outras partes de encéfalo, ele secreta hormônios que 
atuam sobre a glândula.” 

(Amabis J. M. e Martho, G. R.  Biologia dos organismos, volume 2, biologia dos organismos, Editora Moderna, São Paulo, 2010.) 
 

(A) Tireoide.   
(B) Hipófise.                                                                                                
(C) Pâncreas.  
(D) Suprarrenais. 

 
30 
“Parte do sistema nervoso central que atua como estação nervosa retransmissora; também tem função de intermediar a 
comunicação do corpo com o encéfalo, além de elaborar respostas simples para certos estímulos.” Trata-se de: 
(A) Ponte. 
(B) Tálamo. 
(C) Medula espinal. 
(D) Bulbo raquidiano. 
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HISTÓRIA 
 

31 
Observe a imagem a seguir. 
 

 
(Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/leandro-narloch/2018/06/15/do-diesel-ao-plano-de-saude-congelamento-de-precos-e-

tentacao-irresistivel/.) 
 

A imagem mostra as prateleiras vazias em um supermercado em São Paulo, em março de 1986, poucos dias após o anúncio 
do Plano Cruzado, que tinha o objetivo de conter a inflação com um rigoroso controle de preços. Tal situação se refere 
especificamente ao: 
(A) Período governamental de Fernando Henrique Cardoso que, para corrigir tal situação, implantou o Plano Real. 
(B) Governo de José Sarney que, com a morte de Tancredo Neves, acabou por assumir a presidência da República. 
(C) Governo de Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito democraticamente, após o regime ditatorial militar. 
(D) Contexto do governo de Itamar Franco, vice-presidente de Collor de Melo, que assumiu a presidência após o impeachment. 
 

32 
“O antijudaísmo teve dois componentes que muitas vezes se somaram: de um lado, a hostilidade experimentada por uma 
coletividade – ou por uma parte desta – em relação a uma minoria empreendedora, considerada inassimilável e chegando a 
ultrapassar um limiar tolerável no plano do número ou do êxito, ou nos dois ao mesmo tempo; e, do outro, o medo sentido 
por doutrinários que identificam o judeu com o mal absoluto e o perseguem com seu ódio implacável mesmo quando ele foi 
repelido para fora das fronteiras.”      
          (DELEMEAU, Jean, 1989.) 
 

O Holocausto, tanto quanto o preconceito aos judeus, representa uma das páginas mais tristes da história. Sobre esse 
assunto, é correto afirmar que: 
(A) Esse preconceito contra os judeus existia também em outras regiões da Europa além da Alemanha. 
(B) Apesar dos judeus não partilharem da doutrina católica, foi justamente essa igreja que conseguiu com suas ações coibir o 

antissemitismo. 
(C) Respeitados mundialmente como exímios comerciantes e financistas, os judeus sofrem com o Nazismo, a primeira grande 

perseguição de sua história. 
(D) Como retratação aos maus-tratos e perseguições na II Guerra, a Alemanha teve que conceder aos judeus um grande território, 

onde finalmente puderam ser uma nação. 
 

33 
“Se os índios enfrentaram os conflitos violentos nos sertões, também resistiram a todo custo quando foram incorporados à 
sociedade colonial. [...] Uma boa parcela de índios foi capturada nesses confrontos. Ameaçados e aturdidos por tantas expedições, 
outros tantos índios não hesitaram em debandar para as vilas. Também, nestes casos, os índios eram sistematicamente acolhidos 
pelo Senado da Câmara e, após os primeiros tratos, eram colocados sob os cuidados dos colonos.”      (RESENDE, 2007.) 
 

No contexto do Brasil colonial, a mão de obra indígena: 
(A) Foi tão concorrida quanto a mão de obra africana, embora o destino dos cativos tivesse diferenças estruturais. 
(B) Não atendeu às expectativas lusitanas devido comprovada indolência e politeísmo característicos dos nativos. 
(C) Foi proibida por lei e utilizada apenas durante o período pré-colonial na coleta do pau-brasil através do escambo. 
(D) Chegou a ser utilizada nas lavras de ouro, na agricultura e até nos serviços domésticos, apesar de existirem leis que proibissem 

tais ações. 
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34 
“As incertezas em relação ao desfecho das eleições presidenciais, aliadas a um cenário externo mais tumultuado para os 
países emergentes, fizeram o RISCO BRASIL dobrar neste ano. O CDS (Credit Default Swap) que estava em 140 pontos em 
janeiro, está agora em 282 pontos – depois de alcançar 310 em agosto. O Brasil só está melhor que Argentina, cujo risco-país 
está em torno de 700 pontos, e a Turquia, na casa dos 500.” 

(Disponível em: https://exame.abril.com.br/economia/risco-brasil-dobra-em-2018-com-indefinicao-eleitoral/.) 
 

O risco-país é uma espécie de sobretaxa que se paga em relação aos títulos do Tesouro americano, considerados os papéis 
mais seguros do mundo, sendo que,   
(A) essa taxa ressalta que o mercado externo está mais desafiador para os países de terceiro mundo como o Brasil cada vez 

mais fragilizado internamente. 
(B) na prática, um risco-país baixo acaba afugentando investimentos, como aconteceu quando o Brasil conquistou o direito de 

sediar a Copa do Mundo de 2014. 
(C) num país como o Brasil, significa o fim das privatizações e da garantia de um estado de comércio livre, pois ele passa a ser 

direcionado apenas à dívida pública dos estados. 
(D) quanto maior o risco, mais o investidor estrangeiro quer receber de juros para comprar os papéis daquele país, já que a 

possibilidade de um calote é considerada mais alta. 
 

35 
Texto I 
 

“Sabotagem vem do francês sabotage, de sabot, que significa tamanco. Tomou o sentido de impedir alguma coisa porque os 
trabalhadores franceses, para impedir o trabalho de outros e fazer com que aderissem à greve, ou para prejudicar os patrões, 
jogavam seus tamancos nas engrenagens das máquinas, levando-as a parar.” 

(Disponível em: https://hridiomas.com.br/origem-da-palavra-sabotagem/.) 
 

Texto II 
 

“Nós marchamos para realizar a nossa vontade 
Com machado, lança ou fuzil 
Meus valentes cortadores 
Os que com apenas um só forte golpe 
rompem com as máquinas cortadeiras” 

(Disponível em: https://www.suapesquisa.com/industrial/ htm.) 

Os dois textos referem-se especificamente ao: 
(A) Movimento Ludista, que recebeu essa denominação em homenagem a um de seus líderes, Ned Ludd. 
(B) Movimento Marxista, cujos princípios representaram o sustentáculo ideológico de todos os movimentos operários. 
(C) Movimento Anarcosindicalista, que defendia, além da ausência do estado, o controle dos operários sobre os meios de 

produção. 
(D) Movimento Anarquista, que primava pela defesa dos direitos trabalhistas, sobrepondo-se a qualquer ordem social e política 

previamente estabelecida. 
                                                                                                

36 
Guerra: razão de ser do germano 

 

A guerra era a razão de viver dos germanos, chegando a ponto de se matar em caso de uma batalha ser perdida, ou ainda de 
se esconder aguardando uma chance para um último ataque desesperado. A sua vida era de guerra, logo, sua religião e 
cultura não seriam diferentes. Deuses ligados à guerra eram comuns e estavam entre os mais importantes; Thor e Odin são os 
mais famosos devido à grande divulgação de filmes e contos, porém são integrantes de um pantheon bem diversificado. 

(Sonsoles, 1991.) 

Em relação às invasões bárbaras, analise as assertivas a seguir. 
I. A presença dos germanos no Império Romano, principalmente nos séculos I ao III, devia-se mais as migrações do que as 

invasões. 
II. Para defender suas extensas fronteiras, os romanos, desde o início, impediram qualquer bárbaro de inserir-se em seus 

exércitos. 
III. Os germanos entraram também como lavradores para trabalhar nas terras dos romanos em decorrência do declínio 

demográfico. 
IV. Com a união dos hunos aos povos germânicos, os romanos tiveram que ceder seus territórios e submeter-se à sua cultura. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
(A) I. 
(B) II. 
(C) I e III. 
(D) II e IV. 
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37 
Analise a imagem e o texto a seguir. 

 

 
(Cartaz da Semana de Arte Moderna de 1922 feito por Di Cavalcanti. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/semana-de-arte-moderna/.) 

 
“A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal em São Paulo durante 
os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição 
de obras (pintura e escultura) e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética 
inovadora inspirada nas vanguardas europeias.” 

(Disponível em: https://www.todamateria.com.br/semana-de-arte-moderna/.) 
 

Em relação ao contexto sócio-político que permeava o Brasil no período da Semana de Arte Moderna, é correto afirmar 
que: 
(A) Coincide com uma carestia generalizada e especulações no comércio de gêneros alimentícios, alavancadas pela “Lei Seca”, 

imposta pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas. 
(B) Junto às representações artísticas eclode também o Movimento Tenentista, quando a ala jovem das Forças Armadas, 

principalmente do Exército (os tenentes), resolve manifestar as suas ideias políticas. 
(C) Nesse período, correspondente ao surto industrial, conhecido como “Era Mauá”, principalmente no Rio de Janeiro e São 

Paulo, surge uma conscientização política maior, expressa principalmente no setor das artes. 
(D) A elite cafeeira passa a avultar e a ser arregimentada pelos chamados partidos e grupos de esquerda. O homem rural e a 

família patriarcal passam a ser objeto de interesse dos artistas, escritores e pesquisadores sociais. 
 

38 
“É fantasiosa a imagem construída por certo revisionismo histórico de que o Paraguai pré-1865 promoveu sua industrialização a 
partir ‘de dentro’, com seus próprios recursos, sem depender dos centros capitalistas, a ponto de supostamente tornar-se 
ameaça aos interesses da Inglaterra no Rio Prata. Os projetos de infraestrutura guarani foram atendidos por bens de capital 
ingleses e a maioria dos especialistas estrangeiros que os implementaram era britânica.” 
 

O texto anterior refere-se à Guerra do Paraguai, um conflito militar ocorrido entre o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e o 
Brasil. Iniciou-se em 1864, e prosseguiu até 1870 quando o presidente paraguaio Solano Lopes foi capturado e seu país 
definitivamente derrotado. Sobre esse conflito, analise as afirmativas a seguir. 
I. A política externa brasileira objetivava conseguir livre trânsito nos rios Paraguai, Uruguai e Prata, para que o Mato Grosso 

pudesse ter uma saída direta para o mar. 
II. O conflito resultou da luta entre grupos econômicos e políticos, no contexto da construção dos Estados Nacionais na 

região do Prata. 
III. Revelou-se nessa guerra a supremacia industrial uruguaia e a paraguaia, que, por serem autossuficientes, passaram a 

dividir o domínio da bacia do Prata. 
IV. Essa luta envolvia alianças entre a monarquia dos países envolvidos e a luta pela república na América Latina. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
(A) I.  
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) II, III e IV. 
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39 
“No início dos anos 1980, Florestan Fernandes publicou um pequeno livro, pela editora Brasiliense, chamado ‘O que é 
Revolução’. Apesar de todo o tempo que se passou desde então, o livro continua sendo uma referência sobre o tema. No 
livro, Florestan Fernandes escreveu que ‘a palavra revolução encontra empregos correntes para designar alterações contínuas 
ou súbitas que ocorrem na natureza ou na cultura’. No essencial, porém, há pouca confusão quanto ao seu significado central: 
mesmo na linguagem de senso comum, sabe-se que a palavra se aplica para designar mudanças drásticas e violentas da 
estrutura da sociedade. Daí o contraste frequente de ‘mudança gradual’ e ‘mudança revolucionária’ que sublinha o teor da 
revolução como uma mudança que ‘mexe nas estruturas’, que ‘subverte a ordem social imperante na sociedade’. Para 
Florestan Fernandes revolução é um processo de transformação profunda nas estruturas políticas e sociais de uma nação.” 

(Disponível em: http://www.historialivre.com/univerzo/revolucao.htm.) 
 

Tendo em vista a análise em destaque e o exemplo da Revolução Francesa, uma das mais famosas, senão a mais famosa da 
história, podemos afirmar corretamente que:    
(A) É um exemplo clássico de revolução burguesa, pois, de uma forma ou de outra, possibilitou a ruptura do absolutismo e o 

avanço capitalista na França.  
(B) A discussão sobre o teor dessa revolução (burguesa ou proletária) coloca em dúvida o próprio sentido desse momento 

histórico como revolução de fato.  
(C) Tal revolução, apesar de apresentar mudanças drásticas e violentas, não subverteu a ordem social vigente, já que as 

desigualdades sociais e políticas persistiram.  
(D) Ela é de fato revolução, no sentido pleno da palavra, pois retirou uma classe social desprivilegiada (jacobinos) do ostracismo 

e a colocou definitivamente no controle da França. 
 

40 
ATO INSTITUCIONAL Nº 1, DE 9 DE ABRIL DE 1964 

 

Dispõe sobre a manutenção da Constituição Federal de 1946 e as 
Constituições Estaduais e respectivas Emendas, com as modificações 
instroduzidas pelo Poder Constituinte originário da revolução Vitoriosa. 

 

Art. 1º – São mantidas a Constituição de 1946 e as Constituições estaduais e respectivas Emendas, com as modificações 
constantes deste Ato. 
Art. 2º – A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República, cujos mandatos terminarão em trinta e um (31) de 
janeiro de 1966, será realizada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, dentro de dois (2) dias, a contar 
deste Ato, em sessão pública e votação nominal. 

(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm.) 
 

O Ato Institucional nº 1 (AI-1) foi publicado em 9 de abril de 1964, poucos dias após o golpe que levou à destituição do 
presidente João Goulart e colocou no poder as Forças Armadas. Passou a ser assim chamado, AI-1, após a edição do AI-2. 
Tendo em vista o contexto histórico a que se refere tal Ato, é correto afirmar que: 
(A) O Ato determinava a manutenção das Constituições vigentes, mas criticava as tendências claramente anarquistas contidas 

em algumas delas.  
(B) A manutenção integral das constituições preconizadas pelo Ato em questão serviu para garantir o apoio de todos os 

estados e setores públicos aos militares.  
(C) Foi através desse e dos demais atos institucionais que os militares conquistaram a legitimidade e o apoio incondicional da 

população ao regime recém-implantado. 
(D) O AI-1 defende o golpe denominado no documento como sendo uma “revolução” que representou, segundo os seus 

autores, não o interesse de um grupo, mas de toda a Nação. 
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GEOGRAFIA 
 

41 
Todo mapa responde a certas perguntas sobre elementos nele representados. Para representar os fenômenos, podemos 
utilizar pontos, linhas ou áreas, dependendo da forma como se manifestam no espaço geográfico. Observe o mapa a seguir. 
 

 
Trata-se de um fenômeno: 
(A) Zonal.   
(B) Linear.  
(C) Pontual.                                                                                                 
(D) Dinâmico. 
 

42 
São inúmeras as formas de representação cartográfica do espaço geográfico. Observe a imagem a seguir. 
 

 
 

Pode-se inferir que a representação se trata de um(a): 
(A) Mapa. 
(B) Globo.                                                                                                
(C) Planta.  
(D) Carta Topográfica. 
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43 
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vem passando por importantes transformações geopolíticas e 
econômicas. O período da Guerra Fria foi marcado pelo antagonismo geopolítico entre os EUA e URSS. Com a queda do 
Muro de Berlim, em 1989, e a desintegração da URSS, em 1991, vivemos o período pós-Guerra Fria que, na atualidade, 
tende para uma situação de multipolaridade. Sobre essas transformações, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Ordem bipolar: marcada pelo antagonismo geopolítico-ideológico entre os EUA e URSS. 
(     ) Ordem unipolar: ordem em que se destaca apenas uma superpotência com poderes econômico, tecnológico e  

geopolítico-militar incontestáveis. 
(     ) Ordem multipolar: embora os EUA continuem com mais poder que os outros países, as relações entre as potências 

consolidadas e emergentes caminham para uma situação de mais equilíbrio e até mesmo de maior interdependência.     
A sequência está correta em 
(A) V, V, V.                                                                                                
(B) V, F, V.  
(C) F, V, F. 
(D) V, F, F. 

 
44 
Um gráfico estabelece uma relação entre as informações na realidade que podem ser expressas numericamente. Há 
diversos tipos de gráficos e eles são utilizados para expressar dados estatísticos de forma mais simples, rápida e clara que 
as tabelas. Observe o climograma da cidade de Cuiabá – MT e analise as afirmativas a seguir. 
 

 
 

I. O climograma combina a possibilidade de utilizar colunas para expressar o índice pluviométrico e linhas para a variação da 
temperatura ao longo do ano.  

II. Os meses com os maiores índices pluviométricos estão no verão e os menores índices pluviométricos no inverno. 
III. O climograma expressa um tipo climático denominado subtropical. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas.                                                                                                
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 

 
45 
As rochas são agregados sólidos naturais compostos de um ou mais minerais e podem ser classificadas segundo a sua 
formação em magmáticas (ou ígneas), metamórficas e sedimentares. Assinale a associação correta entre o tipo de rocha e 
sua classificação.  
(A) Calcário – Metamórfica. 
(B) Mármore – Metamórfica.  
(C) Basalto – Magmática intrusiva.                                                                                               
(D) Granito – Magmática extrusiva.  
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46 
Observe a tabela sobre a distribuição de imóveis rurais no Brasil. 
 

 
 

De acordo com a tabela é possível afirmar que: 
(A) Predominam as áreas superiores a 1000 hectares no Brasil. 
(B) Existe uma enorme quantidade de pequenas propriedades no Brasil.                                                                                              
(C) Predominam os latifúndios no Brasil, totalizando um pouco mais de 90% do espaço produtivo.  
(D) Existe uma enorme quantidade de médias propriedades no Brasil, totalizando quase 50% de todas as propriedades. 
 

47 
Observe o mapa a seguir.  
 

 
(Moreira, J. C; Sene, E. Geografia Geral e do Brasil – Espaço Geográfico e Globalização. 3ª ed. 2017, p.48.) 

 

Com base no mapa-múndi de Mercator identifique a alternativa correta. 

(A) O ponto A possui latitude 20° N e 50° W.  
(B) Os pontos B e C estão localizados no hemisfério Sul.                                                                                                
(C) Se na longitude 0° os relógios marcam 14 h, no ponto B são 11 horas. 
(D) O mapa de Mercator é feito em uma projeção que valoriza os países do Sul. 
 

48 
A OMC (Organização Mundial do Comércio) fez uma extensa lista com 12 setores e 155 subsetores que contemplam praticamente 
a totalidade dos serviços prestados no mundo. Observe os serviços descritos a seguir: 
a – Agentes comissionados; 
b – Comercial de atacados; 
c – Varejista; e, 
d – Franqueado. 
Após análise, pode-se inferir que se tratam de serviços (de): 
(A) Empresas. 
(B) Distribuição.  
(C) Educacionais.                                                                                                
(D) Comunicação. 
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49 
As cidades globais são os nós da rede urbana mundial e as megacidades de acordo com a ONU são aglomerados urbanos (áreas 
metropolitanas) com 10 ou mais milhões de habitantes. Das cidades listadas a seguir, qual NÃO pode ser considerada ao mesmo 
tempo uma megacidade e uma cidade global? 
(A) Xangai (China).  
(B) Tóquio (Japão).                                                                                                
(C) Dacca (Bangladesh). 
(D) Cidade do México (México). 
 

50 
O ser humano sempre necessitou de referências para se orientar no espaço geográfico: um rio, um morro, uma igreja, um 
edifício. Sobre as formas de orientação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O homem, para ter referências um pouco mais precisas, inventou os pontos cardeais e colaterais. 
(     ) A rosa dos ventos indica os pontos cardeais e colaterais e aparece no mostrador da bússola, que tem uma agulha 

sempre apontando para o norte magnético. 
(     ) O uso da bússola associado à rosa dos ventos permite encontrar os rumos em mapas, desde que ambos estejam com a 

direção norte apontada corretamente. 
(     ) Atualmente, se alguém não dispõe de uma bússola, nem de um aparelho de GPS, é impossível se orientar de forma 

aproximada no espaço geográfico. 
A sequência está correta em  
(A) V, V, V, V.                                                                                                
(B) V, V, V, F.  
(C) F, V, V, V.  
(D) V, F, F, V. 
 

 
 

 

 
 

 

 



   



   





 

INSTRUÇÕES 
 

 
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não 

será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e borracha. 

2. Não é permitido, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 

máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, 

protetor auricular, lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie, bolsa, mochila, brincos, 

piercings, anéis, colares, pulseiras, relógios de qualquer modelo, óculos escuros, aparelho de surdez, aparelhos 

sonoros, fone de ouvido, pager, telefones celulares, smartphones, tablets, MP3 ou MP4 players, discman, 

walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, bipe, máquina fotográfica, 

controle de alarme de carro, pendrive, Ipad, Ipod, Iphone, transceptores de qualquer natureza ou alcance, ou 

qualquer outro aparelho eletroeletrônico. Especificamente não será permitido que o candidato ingresse na sala 

de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos equipamentos descritos 

anteriormente. 

3. Não será permitido que o candidato realize anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de 

gabarito) no comprovante de inscrições ou em qualquer outro meio. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de Respostas (Gabarito). 

5. O Caderno de Provas consta de Prova Objetiva constituída de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. 

Leia-o atentamente. 

6. As questões da prova objetiva são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 

resposta correta. 

7. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 

Provas e os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os 

dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 

informar tal ocorrência ao fiscal. 

8. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. O candidato somente poderá ausentar-se do local de provas após decorridas 2h (duas horas) do início das 

mesmas, ou seja, só a partir de 16h, contudo, sem levar consigo o Caderno de Provas. O candidato somente 

poderá retirar-se do local de realização da prova levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 

(trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

10. Os gabaritos das questões de múltipla escolha da Prova Objetiva serão divulgados após o término das 

respectivas aplicações, sendo no dia 05/01/2019, a partir das 20h e no dia 06/01/2019 a partir das 14h, no site 

www.consulplan.net. 

11. Não serão concedidas, em nenhuma hipótese, vistas e revisão da correção de provas. Os recursos quanto à 

publicação dos gabaritos preliminares poderão ser interpostos, impreterivelmente, no período de 15h do dia 06 de 

janeiro de 2019 às 15h do dia 07 de janeiro de 2019 (horário oficial de Pernambuco), por meio de requerimento 

eletrônico disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net, endereçado à Banca Examinadora do Vestibular 

da Faculdade de Medicina de Olinda/PE. 

12. A relação em ordem de classificação dos 100 (cem) candidatos aprovados para o 1º Processo Seletivo 2019 para 

o Curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Olinda/PE será afixada nos quadros de avisos existentes do 

Campus e no sítio eletrônico: www.consulplan.net, na data do dia 22 de janeiro de 2019, a partir das 16h. 

13. Os candidatos aprovados e classificados devem efetuar suas matrículas nos dias 24 e 25 de janeiro de 2019, 

nas dependências da Faculdade de Medicina de Olinda/PE, no seguinte endereço: Rua Doutor Manoel de 

Almeida Belo, nº 1.333, CEP: 53.030-030, Bairro Novo, Olinda/PE, no horário de 9h às 17h. 




