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PROVA DE REDAÇÃO 
 
Texto I  
 

O direito à saúde esculpido na Constituição Federal. As faces do direito à saúde 
 

O direito à saúde se insere na órbita dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. Trata-se de um direito público 
subjetivo, uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas. In verbis: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”.  

Tal preceito é complementado pela Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º: 
 “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício”.  
(MARIANA PRETEL. Disponível em: http://www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/O-direito-constitucional-da-saude-e-o-dever-do.) 

 
Texto II   

Reconstrução mamária é direito das pacientes com câncer 
 

Lei garante que a cirurgia seja feita no mesmo ato da mastectomia para quem tem  
condições clínicas, mas aplicação esbarra na falta de qualificação dos médicos. 

 

Cinco anos após a promulgação da lei federal que garante às mulheres mastectomizadas o direito de ter suas mamas 
reconstruídas no mesmo ato cirúrgico de retirada parcial ou total das mamas, essa ainda não é uma realidade para as 
pacientes brasileiras atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme dados da Sociedade Brasileira de Mastologia 
(SBM), em 2015 pelo menos 7,6 mil mulheres não puderam ser beneficiadas pela lei, embora tenha aumentado de 15% para 
29,3% a incidência de reconstruções – entre 2008 e 2014 – na parcela de pacientes atendidas no sistema público.  

O mastologista Cícero Urban, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia e coordenador do curso de Medicina da 
Universidade Positivo, explica que a reconstrução no mesmo ato cirúrgico pode ser feita na maioria das pacientes. “Só não 
são indicadas para quem está com condições de saúde precárias ou tem um tumor em estágio avançado”, diz. As mulheres 
deixam de fazer a reconstrução das mamas, porém, por motivos alheios à própria saúde.  
(Carolina Avansini. Disponível em: http://www.folhadelondrina.com.br/saude/reconstrucao-mamaria-e-direito-das-pacientes-com-cancer-980328.html. 

19/06/2017.) 

 
Texto III 

Anvisa define regras para venda de medicamento à base de canabidiol 
 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) incluiu derivados da canabidiol na lista de substâncias psicotrópicas 
vendidas no Brasil com receita do tipo A, específica para entorpecentes. A decisão consta na edição desta segunda-feira (5) do 
Diário Oficial da União. 

A norma permite que empresas registrem no Brasil produtos com canabidiol e tetrahidrocannabinol como princípio 
ativo, passo necessário para a venda de remédios. 

A medida faz parte da atualização da Portaria nº 344/98, que traz a lista das plantas e substâncias sob controle especial 
no Brasil, incluindo as de uso proibido. 

A norma estabelece também que laboratórios registrem os derivados em concentração de, no máximo, 30 mg de 
tetrahidrocannabinol (THC) por mililitro e 30 mg de canabidiol por mililitro. Os produtos que tiverem concentração maior do 
que a estabelecida continuam proibidos no País.  

“Atualizamos a Portaria exatamente para que, se o registro for concedido, os médicos saibam como esse medicamento 
será prescrito”, diz o diretor-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa. “Assim, o medicamento será prescrito da mesma forma 
que outros medicamentos psicotrópicos já em uso no Brasil. Ou seja, terá a tarja preta e só poderá ser vendido com 
prescrição médica especial, que é aquele formulário que o médico tem, numerado. Quando vendido, a farmácia terá a 
obrigação de registrá-lo no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que é gerenciado pela Anvisa, para que 
possamos monitorar se está havendo algum desvio ou abuso na sua prescrição”, concluiu. 

(Disponível em: http://www.brasil.gov.br/saude/2016/11/anvisa-define-regras-para-venda-de-medicamentos-a-base-de-canabidiol.) 

 

Considerando os textos motivadores redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: 
 

“Direitos conquistados e observados na área da saúde: novas demandas, novas discussões”. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
 

 

Texto para responder às questões de 01 a 05. 
 

A última crônica 
 

A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade estou adiando o 
momento de escrever. 

A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do 
irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto 
da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer 
num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e 
perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se 
repete na lembrança: “assim eu quereria o meu último poema”. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último 
olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. 

Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede 
de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma 
negrinha de seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa: mal ousa 
balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno 
à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a 
fome. 

Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom,   
inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando 
imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e 
depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença 
ali. A meu lado o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, 
larga-o no pratinho — um bolo simples, amarelo-escuro, apenas uma pequena fatia triangular. 

A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por 
que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na 
bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos, e espera. A filha aguarda 
também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. 

São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a   
Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e 
sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio, 
a que os pais se juntam, discretos: “parabéns pra você, parabéns pra você…” Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-
las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para 
ela com ternura — ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo 
botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo, nossos 
olhos se encontram, ele se perturba, constrangido — vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim 
se abre num sorriso. 

Assim eu quereria minha última crônica: que fosse pura como esse sorriso. 
(SABINO, F. A Última Crônica. In: SANTOS, J. F. As Cem Melhores Crônicas Brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 186-187.) 

 

01 

Considere as seguintes características do gênero textual crônica: 
I. Humor. 
II. Coloquialismo. 
III. Linguagem simples. 
IV. Traços autobiográficos. 
Estão presentes no texto de Fernando Sabino apenas os itens 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I, II e III. 

(D) II, III e IV. 
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02 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O espaço em que as personagens da história se encontram só é indicado no quarto parágrafo, após a descrição do 

narrador daquilo que observa. 
(     ) Embora os eventos descritos na segunda parte da crônica girem em torno de algo relacionado a uma das personagens, a 

sua razão de ser, da crônica, tem base na ação de outra personagem, diferente dessa. 
(     ) Dentre outras coisas, é objetivo do cronista denunciar a miséria entre a população negra no Brasil. 
(     ) A observação das ações realizadas pela família que o narrador realiza denuncia a procura do mesmo por aquilo que 

indica no segundo parágrafo. 
A sequência está correta em 
(A) V, F, V, F. 
(B) V, V, F, F. 
(C) F, V, F, V. 
(D) F, F, F, V. 

 

03 
Considerando as suas características textuais e semânticas, pode-se afirmar que o texto de Fernando Sabino é um texto 
majoritariamente 
(A) injuntivo. 
(B) narrativo. 
(C) expositivo. 
(D) argumentativo. 

 
04 
Releia o último parágrafo do texto: “Assim eu quereria minha última crônica: que fosse pura como esse sorriso.” 
Considerando o seu conteúdo, pontuação e relação com a sua oração principal, a oração destacada é uma 
(A) oração subordinada adjetiva restritiva. 
(B) oração subordinada adjetiva explicativa. 
(C) oração subordinada substantiva apositiva. 
(D) oração subordinada adverbial consecutiva. 

 
05 

Tendo em vista a temática e as informações levadas ao texto “A última crônica”, de Fernando Sabino, e considerando ser 
esse um texto exemplar do gênero crônica, pode-se perceber que tal gênero se interessa, de modo geral, por 
acontecimentos 
(A) raros. 
(B) estranhos. 
(C) corriqueiros. 
(D) extraordinários. 

 
06 

O uso do acento grave como sinal indicativo de crase nas frases apresentadas a seguir só NÃO é opcional em: 
(A) “Os três foram de ônibus do subúrbio até à praia.” 
(B) “O pai entregou o dinheiro à Josefa, a dona do bar.” 
(C) “Uma negrinha de seus três anos que se instalou também à mesa.” 
(D) “A negrinha olhava a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua mesa.” 
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07 

Leia a tira a seguir, de Orlandeli. 
 

 
(Disponível em: http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/2017/03/22/grump-84/.) 

 

Assinale a alternativa que contém apenas palavras que foram modificadas pela mesma regra do Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa, de 2008, discutida na tira. 
(A) paranoia e ceu. 
(B) asteroide e boia. 
(C) estreia e chapeu. 
(D) assembleia e heroi. 

 
08 

Observe os usos da palavra “bem” na charge de Orlando Pedroso. 
 

 
(Disponível em: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/162743259822/orlando-pedroso.)  

 

Analise as afirmativas a seguir. 
I. As formas “bem” possuem sentidos análogos. 
II. O primeiro “bem” atua como um adjetivo. 
III. O segundo “bem” atua como um advérbio. 
IV. O primeiro “bem” é antônimo da palavra “mal”, tal como essa é usada no texto. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
(A) III. 
(B) IV. 
(C) II e III. 
(D) I, II e IV. 
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Texto para responder às questões 09 e 10. 
 
 

História antiga 
(Raul de Leoni.) 

 

No meu grande otimismo de inocente, 
Eu nunca soube por que foi... um dia, 
Ela me olhou indiferentemente, 
Perguntei-lhe por que era... Não sabia... 
 

Desde então, transformou-se de repente 
A nossa intimidade correntia 
Em saudações de simples cortesia 
E a vida foi andando para a frente... 
 

Nunca mais nos falamos... vai distante... 
Mas, quando a vejo, há sempre um vago instante, 
Em que seu mudo olhar no meu repousa, 
 

E eu sinto, sem no entanto compreendê-la, 
Que ela tenta dizer-me qualquer coisa, 
Mas que é tarde demais para dizê-la... 

 (In: LEONI, R. Luz Mediterrânea e outros poemas. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 27.) 

 

09 

Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Em “Ela me olhou indiferentemente”, o pronome destacado, em posição proclítica, cumpre a função de objeto direto do 

verbo a que está ligado. 
(B) Em “Perguntei-lhe por que era... Não sabia...”, o pronome destacado, em posição enclítica, cumpre a função de objeto 

direto do verbo a que está ligado. 
(C) Em “E eu sinto, sem no entanto compreendê-la”, o pronome destacado, em posição enclítica, cumpre a função de objeto 

direto do verbo a que está ligado. 
(D) Em “Mas que é tarde demais para dizê-la...”, o pronome destacado, em posição enclítica, cumpre a função de objeto 

direto do verbo a que está ligado. 

 
10 

Sobre o poema de Raul de Leoni, é correto afirmar que 
(A) a forma verbal “falamos”, no primeiro verso da terceira estrofe, concorda com o pronome “nos”, que a antecede. 
(B) a forma verbal “transformou-se”, presente no primeiro verso da segunda estrofe, possui sujeito indeterminado, o que 

justifica a sua forma pronominal. 
(C) em “E eu sinto, sem no entanto compreendê-la”, apesar de as duas orações presentes no verso estarem em paralelo, elas 

não apresentam o mesmo sujeito. 
(D) no quarto verso da primeira estrofe, a afirmação “Não sabia ...” pode se relacionar tanto ao discurso do eu lírico (dado em 

primeira pessoa) quanto a um eventual discurso daquele que o eu lírico relata ações (terceira pessoa do discurso). 

 
11 

A poesia árcade brasileira tem, em 1768, o marco inicial do período no Brasil. Tendo em vista as características particulares 
em relação ao arcadismo europeu, pode-se afirmar que 
(A) nega-se qualquer tipo de influência europeia, há um ideal de retratar aspectos da cultural nacional. 
(B) diante das relações estabelecidas entre poetas brasileiros e portugueses, é notável o choque entre Barroco e Arcadismo 

no Brasil. 
(C) personagens da mitologia greco-romana, que estavam presentes no contexto literário anterior, agora são reprimidos em 

virtude da inovação literária proposta.  
(D) mesmo que atenta aos princípios da estética neoclássica, a poesia árcade não está presa ao Arcadismo português, 

traduzindo a paisagem e o contexto brasileiros.  
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12 

 
(Disponível em: http://blogdomendesemendes.blogspot.com.br/2013/01/o-amor-de-maria-bonita-e-lampiao.html.) 

 

“A imagem anterior retrata duas personagens da história do início do Brasil republicano: Lampião e Maria Bonita. Lampião 
se tornou uma figura controversa: se muitos o temiam e o governo o queria morto, outros o admiravam e o viam como 
uma espécie de Robin Hood brasileiro.” Em meio a um Brasil que vivia vários conflitos no início do século XX, pode-se 
afirmar que a produção literária do período de transição denominada “Pré-Modernismo” apresenta como principais 
características: 
I. Cientificismo e darwinismo exagerados. 
II. Regionalismo e crítica nacionalista. 
III. A valorização do “eu”. 
IV. Exposição da realidade social brasileira. 
V. Ruptura com o passado e a linguagem parnasiana. 
Dentre as características relacionadas estão corretas apenas 
(A) I, III e V. 
(B) II, IV e V. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 
13 

Leia, a seguir, um trecho do romance “Vidas secas” (1938) de Graciliano Ramos e complete o enunciado. 
 

“– Vossemecê não tem direito de provocar os que estão quietos. 
– Desafasta, bradou o polícia. E insultou Fabiano, porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. 
– Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vossemecê esbagaçar os seus possuídos no jogo? 
Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e 

plantou o salto da reiúna em cima da alpercata do vaqueiro. 
– Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole e quente é pé de gente. 
O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o amarelo apitou, e em poucos 

minutos o destacamento da cidade rodeava o jatobá. 
– Toca pra frente, berrou o cabo. 
Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu.” 

(RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2011.) 
 

A prosa da segunda fase modernista demonstra o diálogo do escritor com a realidade refletindo urgentes denúncias 
sociais. No trecho, a reação de Fabiano revela 
(A) a ironia do personagem ao confrontar a autoridade governamental. 
(B) uma tendência à manutenção de valores em relação ao tradicional patriotismo. 
(C) ponderação por meio de um comportamento respeitoso sem que houvesse apatia.  
(D) o preparo adequado com que agiam os funcionários do Estado diante de situações embaraçosas. 
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14 

“Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos, tão diversos pelo matiz das cores, o capim crescido e ressecado 
pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero 
desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. Minando à surda na touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes 
qualquer aragem, por débil que seja, e levanta-se a língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e 
vacilante os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui, ali, a consumir com mais lentidão 
algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento 
lençol, que lhe foi seguindo os velozes passos. Por toda a parte melancolia; de todos os lados tétricas perspectivas. É cair, 
porém, daí a dias copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas 
jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade. Transborda a vida.”  

(TAUNAY, A. Inocência. São Paulo: Ática, 1993.) 

 
“O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. 

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, 
a estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem 
firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente.” […] 

(CUNHA, Euclides. “Os Sertões”.) 
 

Os textos apresentados são trechos de produções literárias representantes de 
(A) dois períodos distintos: Romantismo e a fase de transição da literatura brasileira denominada Pré-Modernismo.  
(B) um mesmo período literário em que tipos marginalizados são uma das características apresentadas em suas obras.  
(C) um romantismo regionalista que se ocupa com a construção de uma imagem do tipo humano que destoa, muitas vezes, da 

realidade.  
(D) um claro afastamento do Parnasianismo, no primeiro texto, e uma forte tendência simbolista no segundo texto 

considerando-se a fuga do esteticismo.  

 

15 

Pode-se observar no texto a seguir o caráter inovador e experimentalista do autor Manoel de Barros:  
 

Desobjeto 
 

O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um pente. O pente estava próximo de não ser mais um pente. Estaria 
mais perto de ser uma folha dentada. Dentada um tanto que já se havia incluído no chão que nem uma pedra um caramujo 
um sapo. Era alguma coisa nova o pente. O chão teria comido logo um pouco de seus dentes. Camadas de areia e formigas 
roeram seu organismo. Se é que um pente tem organismo. 

O fato é que o pente estava sem costela. Não se poderia mais dizer se aquela coisa fora um pente ou um leque. As cores 
a chifre de que fora feito o pente deram lugar a um esverdeado musgo. Acho que os bichos do lugar mijavam muito naquele 

desobjeto. O fato é que o pente perdera sua personalidade. Estava encostado às raízes de uma árvore e não servia mais nem 
pra pentear macaco. O menino que era esquerdo e tinha cacoete pra poeta, justamente ele enxergara o pente naquele 
estado terminal. E o menino deu pra imaginar que o pente, naquele estado, já estaria incorporado à natureza como um rio, 
um osso, um lagarto. Eu acho que as árvores colaboravam na solidão daquele pente. 

(BARROS, Manoel de. Memórias Inventadas: a infância.) 
 

Sobre o texto pode-se afirmar que: 
(A) A estrutura predominantemente narrativa anula a expressão do ponto de vista do sujeito poético, em uma mistura de 

verso e prosa. 
(B) O predomínio do discurso na segunda pessoa caracteriza o gênero literário apresentado, proporcionando ao leitor 

interação com o enunciado.  
(C) O caráter narrativo é predominante por meio de uma ação temporal em função de um conflito desenvolvido ao longo do 

texto e solucionado no desfecho.  
(D) A escolha da prosa poética confirma a classificação do texto como lírico quanto ao gênero literário, as possibilidades do 

que é narrado são ampliadas, em detrimento da linearidade usual da prosa.  
 
 
 
 
 
 



2º PROCESSO SELETIVO 2017 – FACULDADE METROPOLITANA SÃO CARLOS (FAMESC) 

CURSO: MEDICINA (BACHARELADO)  
TIPO 04 – AZUL 

- 11 - 

16    

Primeiro Ato 
 

O pano abre na casa de EURICO ARÁBE, mais conhecido como EURICÃO ENGOLE-COBRA. 
CAROBA — E foi então que o patrão dele disse: “Pinhão, você sele o cavalo e vá na minha frente procurar Euricão...” 
EURICÃO — Euricão, não. Meu nome é Eurico. 
CAROBA — Sim, é isso mesmo. Seu Eudoro Vicente disse: “Pinhão, você sele o cavalo e vá na minha frente procurar 
Euriques...” 
EURICÃO — Eurico! 
CAROBA — “Vá procurar Euríquio...” 
EURICÃO — Chame Euricão mesmo. 
CAROBA — “Vá procurar Euricão Engole-Cobra...” 
EURICÃO — Engole-Cobra é a mãe! Não lhe dei licença de me chamar de Engole-Cobra, não! Só de Euricão!   

(SUASSUNA, ARINO. O santo e a porca e O casamento suspeitoso. 10. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994.) 
 

Considerando-se as características próprias do gênero literário anterior, pode-se afirmar que 
(A) a primeira linha denomina-se rubrica, orientação para a montagem do texto no palco.  
(B) o texto inicia-se com o narrador fazendo uma referência ao espaço em que os fatos ocorrerão.  
(C) as figuras do herói e anti-herói são definidas por meio do diálogo estabelecido pelos personagens.  

(D) é possível notar que Eurico possui um tom autoritário e Caroba submete-se a ele, ainda que de forma velada.  

 
Leia o texto para responder às questões 17 e 18. 
 

Psicologia da composição 
 

II 
Esta folha branca 
me proscreve o sonho, 
me incita ao verso 
nítido e preciso. 
 

Eu me refugio 
nesta praia pura 
onde nada existe 
em que a noite pouse. 
 

Como não há noite 
cessa toda fonte; 
como não há fonte 
cessa toda fuga; 
 

como não há fuga 
nada lembra o fluir 
de meu tempo, ao vento 
que nele sopra o tempo. 

(MELO NETO, João Cabral de. Os melhores poemas de João Cabral de Melo Neto. 6. ed. São Paulo: Global, 1998.) 

 

17 
Considerando-se as escolas literárias e sua evolução no Brasil, assinale a alternativa que expressa o período literário e as 
características correspondentes ao poema “Psicologia da composição”. 
(A) A estrutura e o ritmo inovador empregado no poema demonstram uma associação aos fatos narrados e ao estado 

psicológico do eu-lírico.  
(B) A terceira fase do Modernismo apresenta como característica o apuro da forma, as obras destacam-se – dentre outros –  

pela complexidade estética. 
(C) A poesia brasileira do período romântico, byroniana, demonstra a expressão do idealismo e da evasão; as obras contêm 

forte individualismo e um tom confessional. 
(D) A poesia saudosista é uma marca das inovações poéticas do período literário que antecede o Modernismo no Brasil em 

que as composições são marcadas também pela melancolia.  
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18 
Tendo em vista a métrica do poema em análise e sua decomposição em sílabas poéticas, pode-se afirmar que 
(A) se trata de um clássico quanto à forma aplicada denominado soneto. 
(B) a forma clássica do soneto é utilizada, apresentando, também, versos decassílabos.  
(C) o emprego da estrofação irregular demonstra a busca do poeta pelo novo formato característico do Modernismo 

brasileiro. 
(D) há predominância de versos que possuem cinco sílabas poéticas, sendo chamados de redondilhas menores, ocorrendo 

variação apenas em dois versos da última estrofe. 

 

19 
Leia as afirmativas a seguir. 
I. A produção literária da terceira fase modernista caracterizou-se pela ruptura, denúncia e afirmação da identidade de uma 

nova geração.  
II. A literatura intimista de Clarice Lispector demonstra predominância de elementos da vida interior, mostrando um 

turbilhão de sentimentos e reflexões das personagens.  
III. O romance social regionalista da segunda fase do Modernismo não foi capaz de vencer a distância entre um narrador 

culto e as personagens desfavorecidas e oprimidas.  
IV. Guimarães Rosa aliou o interesse pela cultura e pela linguagem do povo a um erudito trabalho de pesquisador da língua 

portuguesa, atingindo o ponto mais elevado no romance “Grande sertão: veredas”. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
(A) IV. 
(B) I e II. 
(C) II e IV. 
(D) I, II e III. 

 

20 

Muitas vezes, para que a devida produção de sentido a partir da leitura do texto possa acontecer, é necessário o 

reconhecimento de outro texto.  Leia atentamente os textos a seguir: 
 

Águas de Março (trecho da música) 
(Tom Jobim.) 

[...] É uma cobra, é um pau, é João, é José 
É um espinho na mão, é um corte no pé 
São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração [...] 

 

 
(Tirinha de Chico Bacon publicada na Folha de S. Paulo, 10 out. 2005.) 

 

Considerando o exposto anteriormente, pode-se afirmar que   
(A) há uma referência, na tirinha, ao texto que serviu como fonte (a letra da música) considerando-se o gênero textual 

utilizado para transmissão da mensagem.   
(B) a origem do texto verbal utilizado na tirinha pode ser reconhecida na letra da música de Tom Jobim por meio da 

explicitação da fonte que, no caso, tem função argumentativa. 
(C) a inserção de um enunciado em um texto que tem como origem um outro texto, chamado de texto-fonte, promove a 

constituição de novos sentidos, alterando os sentidos do texto de origem.  
(D) é possível reconhecer que o trecho da música de Tom Jobim, reproduzido na tirinha, tem o objetivo de desmerecer o tom 

poético da canção indicando a intensificação do sentido por ela produzido.   
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BIOLOGIA 
 

21 
Uma mulher apresenta em seu genótipo somente um gene dominante para calvície, enquanto seu marido tem ausência 
dos dois alelos dominantes dessa mesma característica. Eles tiveram dois meninos. Se esse casal tivesse uma menina, quais 
as chances dela ser calva? 
(A) 0%.                                                                                                
(B) 25%.  
(C) 50%.  
(D) 75%. 
 

22 
“Os moluscos cefalópodes e os anelídeos apresentam a circulação ______________: o sangue ocorre sempre no 
________________ dos vasos. E os artrópodes apresentam um tipo de circulação _____________.”  

(Sérgio Linhares e Fernando Gewandsznajder. Biologia Hoje, volume 2. Editora Ática. 1ª edição. São Paulo, 2012.) 
 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
(A) lacunar / exterior / aberta  
(B) aberta / exterior / fechada 
(C) fechada / interior / lacunar 
(D) fechada / interior / fechada                                                                                               
 

23 

Observe a figura a seguir. 

 
 

Analise as afirmativas e assinale a correta, de acordo com a figura anterior. 
(A) A laranja e a azeitona são exemplos de bagas.                                                                                                
(B) A laranja e a azeitona são exemplos de drupas.  
(C) A laranja é uma baga e a azeitona é uma drupa.  
(D) A laranja é uma drupa e a azeitona é uma baga. 
 

24 

O ADH é um hormônio antidiurético, que atua sobre os túbulos contorcidos distais e ductos coletores, provocando o 
aumento da reabsorção de água no filtrado glomerular. O ADH é conhecido também por vasopressina, pois tem efeito de 
vasoconstritor. É correto afirmar que esse hormônio controlador da reabsorção de água nos rins é sintetizado no(a): 
(A) Pâncreas.  
(B) Hipotálamo. 
(C) Glândula tireoidea.                                                                                                
(D) Córtex suprarrenal. 
 

25 

LH e FSH são hormônios produzidos na hipófise e participam ativamente na reprodução humana. Os testículos são 
estimulados por eles na espermiogênese, como também para secretar testosterona, hormônio responsável pelas 
características sexuais masculinas. A respeito da ação desses dois hormônios na reprodução humana, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 

(A) O LH estimula as células de Sertoli a secretar testosterona.  
(B) O LH estimula as células intersticiais a secretar testosterona. 
(C) O FSH estimula as células de Sertoli a desencadear a espermiogênese. 
(D) O FSH estimula os epiteliócitos sustentadores a desencadear a espermiogênese.  
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26 

Associe as duas colunas relacionando, corretamente, os invertebrados e as estruturas encontradas em seus organismos. 
(Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.) 
 

Invertebrados 
 

1. Aracnídeos. 
 

2. Anelídeos. 
 

3. Insetos. 
 

4. Crustáceos. 
 

5. Moluscos. 

Estruturas 
 

(     ) Tiflossole. 
(     ) Glândulas verdes. 
(     ) Parápodes. 
(     ) Espiráculos. 
(     ) Rádula. 
(     ) Quelíceras. 

A sequência correta em 
(A) 1, 4, 1, 5, 3, 2.                                                                                                 
(B) 5, 1, 2, 3, 1, 4.   
(C) 1, 5, 4, 1, 2, 3.   
(D) 2, 4, 2, 3, 5, 1.  

 
27 
Analise a figura a seguir. 
 

 
 

Os invertebrados da figura apresentam qual tipo de respiração, respectivamente? 
(A) Cutânea e traqueal. 
(B) Traqueal e branquial.                                                                                               
(C) Traqueal e filotraqueal. 
(D) Filotraqueal e branquial. 

 
28 
A saliva, além de proteger a boca contra as bactérias e umedecer a mucosa, também lubrifica e dilui o alimento, facilitando 
a mastigação, a gustação e a deglutição. Nesse líquido encontra-se uma enzima que inicia a digestão do amido e do 
glicogênio em maltose conhecida por: 
(A) Pepsina.                                                                                               
(B) Ptialina. 
(C) Tripsina. 
(D) Gastrina. 

 
29 

Sobre as características dos caules, analise as afirmativas a seguir. 
I. As plantas aquáticas apresentam caules geralmente clorofilados com um tecido rico em espaços onde há retenção de ar. 
II. O tubérculo é um caule bastante reduzido onde partem numerosas folhas modificadas. 
III. O bulbo é um caule formado por uma parte basal, o prato, e apresenta catafilos que podem ser de proteção ou de 

reserva.  
IV. Os caules aéreos volúveis são do tipo que vivem diretamente sobre a superfície do solo. 
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas 
(A) I e III.                                                                                                
(B) II e III.  
(C) II e IV. 
(D) III e IV. 
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30 

“A pílula anticoncepcional é um método hormonal utilizado para se evitar gravidez. Nessas pílulas, geralmente, há uma 
mistura de derivados sintéticos de ____________ e ____________, que inibem o aumento de _____________, hormônio 

responsável pela ovulação.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
(A) FSH / LH / estrogênio 
(B) FSH / LH / progesterona                                                                                                
(C) estrogênios / progesterona / LH 
(D) estrogênios / progesterona / FSH 
 

31 
A figura ilustra um tipo de reprodução assexuada que ocorre em leveduras, onde normalmente observa-se a formação do 
pseudomicélio.  

 
 

Esse tipo de reprodução observado na figura é conhecido por: 
(A) Brotamento.  
(B) Esporulação.                                                                                                
(C) Plasmogamia. 
(D) Fragmentação do micélio.  
 

32 
Mauro e Luiza são irmão e filhos de pai hemofílico e mãe normal e não portadora do alelo para hemofilia. Luiza é normal, 
portadora do alelo mutante e casada com homem normal. Mauro é casado com mulher normal e não portadora do alelo 
mutante. Mauro tem dois meninos e Luiza uma menina. Sobre a herança genética dessa família, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A filha de Luiza é hemofílica porque herdou a genética da mãe que é portadora da doença. 
II. Para os filhos de Mauro serem hemofílicos teriam que ter mãe hemofílica ou portadora do alelo mutante. 
III. Os filhos de Mauro são portadores da doença, porém não apresentam hemofilia. 
IV. Mauro não é hemofílico porque sua mãe não apresenta alelo mutante.  
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas 
(A) I e III. 
(B) I e IV. 
(C) II e III.  
(D) III e IV. 
 

33 
“Uma toxina que pode causar paralisia e até a morte foi encontrada nas águas do litoral de Santa Catarina. Em medida de 
urgência, a Secretaria da Pesca do Estado proibiu o cultivo, o consumo e a comercialização de ostras, vieiras e mexilhões.”   
(Disponível em: noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2017/10/19/venda-de-ostras-e-proibida-apos-toxina-ser-encontrada-em-

aguas-de-sc.htm.) 
 

Esse fenômeno conhecido por maré vermelha ocorre devido ao aumento excessivo da população de certas algas. E as mais 
comuns que causam esse fenômeno são conhecidas por: 

(A) Feofíceas. 
(B) Clorofíceas. 
(C) Rodofíceas.                                                                                          
(D) Dinoflagelados. 
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34 
O ciclo menstrual é uma série de acontecimentos que ocorrem no ovário e no útero, controlado pelo FSH e LH, e constitui 
de três fases: proliferativa, secretora e menstrual. Sobre a fase proliferativa, assinale a afirmativa correta.  
(A) Nessa fase ocorrem a degeneração e a eliminação de parte do endométrio. 
(B) Essa fase ocorre pela ação do LH, onde o folículo rompido transforma-se em corpo lúteo.                                                                                                
(C) Nessa fase o endométrio torna-se espesso, vascularizado e cheio de secreções nutritivas.  
(D) Nessa fase o folículo cresce estimulado pelo FSH e produz estrogênio: hormônio que provoca o crescimento do 

endométrio.  
 

35 
Um grupo de alunos em uma escola fez o teste sanguíneo e os resultados seguem abaixo: 
 

Alunos: Paulo – A   Maria – AB   Sílvio – O   Leonardo – B 
 

De acordo com os resultados, é INCORRETO afirmar que: 
(A) Maria apresenta em suas hemácias antígenos A e B.                                                                                                
(B) Maria tem aglutininas anti-A e anti-B no seu plasma. 
(C) Sílvio tem um tipo sanguíneo raro que não apresenta antígenos.    
(D) No sangue de Leonardo foram encontrados anticorpos contra antígenos A. 
 

36 
As excretas nitrogenadas são resíduos da degradação de ácidos nucleicos e proteínas que precisam ser eliminados, pois seu 
acúmulo pode ser muito tóxico no organismo. O ser humano apresenta como principal excreta nitrogenada a ureia, que, 
quando lançada no sangue, é filtrada e eliminada na urina. A ureia antes de ser lançada no sangue é formada em qual 
órgão do corpo humano?  
(A) Baço.  
(B) Fígado.                                                                                                
(C) Pâncreas. 
(D) Intestino. 
 

37 

A respiração celular consiste em oxidações contínuas por meio da retirada dos átomos de hidrogênio ligados aos carbonos. 
Esse processo é catalisado por desidrogenases. Uma das desidrogenases conhecida possui como coenzima o grupamento: 
(A) Acetila. 
(B) Acetil-CoA.                                                                                                
(C) Guanosina trifosfato.  
(D) Nicotinamida adenina dinucleotídeo.   
 

38 
Paulo é daltônico e heterozigótico para cor da pele. Sua esposa, Márcia, também é heterozigótica para cor da pele, não é  
daltônica, porém é portadora do alelo mutante. Eles tiveram um menino. Qual a probabilidade desse filho ser daltônico e 
ser albino? 
(A) 1/2.                                                                                                
(B) 1/4.  
(C) 1/8.   
(D) 1/16. 
 

39 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Quando os hidrogênios retirados da glicólise não são levados para o oxigênio, ocorre a fermentação. 
II. A glicólise ocorre no citosol da célula onde estão enzimas que catalisam suas reações.  
III. No ciclo de Krebs, o Acetil-CoA se liga a um composto de dois átomos de carbono: o ácido oxalacético. 
IV. A ubiquinona é um composto orgânico presente na membrana externa da mitocôndria e ajuda a transportar elétrons na 

cadeia respiratória.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
(A) I e II.                                                                                                
(B) I e III. 
(C) II e III.  
(D) III e IV. 
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40 
“Em 27 de janeiro de 2013, um trágico incêndio numa boate na cidade de Santa Maria vitimou mais de 240 pessoas. De 
acordo com o último laudo da perícia sobre o ocorrido, foi confirmado que o tipo de espuma usada no teto e nas paredes da 
casa noturna liberou gases tóxicos, dentre eles o cianeto.”  
(Disponível em: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/03/pericia-confirma-que-espuma-da-kiss-liberou-cianeto-durante-incendio.html 

?hash=2.) 

Esse gás é um potente veneno porque bloqueia, na respiração celular, a passagem de elétrons  
(A) do último citocromo para o oxigênio.   
(B) do terceiro citocromo para o oxigênio.                                  
(C) do segundo citocromo para o oxigênio. 
(D) do primeiro citocromo para o oxigênio. 

 

QUÍMICA 
 
41 
Analise a tabela de formação de ligação. 
 

Ligação Energia de ligação em kcal/mol 

H – H 104 

Cl – Cl 58 

H – Cl 103 
 

Assinale a alternativa que apresenta o calor da reação entre gás hidrogênio e gás cloro, com formação de ácido clorídrico. 
(A) –44. 
(B) 59. 
(C) –103. 
(D) 118. 

 
42 
A reação de oxidação do 2-metilbut-2-eno tem como produtos o ácido etanoico e a propanona. Assinale a quantidade de 
hidrocarboneto necessário, em kg, para a produção de 30 kg de cetona. 
(A) 15. 
(B) 30. 
(C) 31. 
(D) 36,2. 

 
43 
Assinale a relação molar da reação de dupla troca entre sulfato de alumínio e cloreto de bário. 
(A) 1:1:1:1. 
(B) 1:2:3:2. 
(C) 1:3:2:3. 
(D) 2:3:2:3. 

 
44 
Analise aos metais a seguir. 
I. Ca. 
II. Cu. 
III. Hg. 
IV. Al. 
Assinale a ordem decrescente de reatividade ou eletropositividade dos metais anteriores. 
(A) I, III, II, IV. 
(B) II, III, IV, I. 
(C) III, II, IV, I. 
(D) IV, III, I, II. 
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45 

Assinale a soma dos coeficientes inteiros da reação de combustão completa do etanol. 
(A) 3. 
(B) 4. 
(C) 7. 
(D) 9. 

 

46 

Assinale a alternativa que apresenta o valor de entalpia de combustão completa do etanol. 
 

Ligação Energia de ligação em kcal/mol 

H – H 104 

H – O 110 

O = O 120 

C – O 84 

C = O 192 

C – C 83 

C – H 99 

C = C 146 

C C 200 
 

(A) 288. 
(B) –296. 
(C) –548. 
(D) 592. 

 

47 
Assinale a alternativa que contém o alceno que origina produtos 2 aldeídos e peróxido de hidrogênio após uma reação de 
ozonólise, utilizando a água e o zinco como catalisadores. 
(A) Alceno de cadeia normal. 
(B) Alceno com uma ramificação. 
(C) Alceno com duas ramificações. 
(D) Alceno de cadeia fechada e uma ramificação. 

 

48 
Analise as substâncias a seguir. 
I. Metanol. 
II. Metoximetano. 
III. Metilamina. 
IV. Ácido etanoico. 
V. Etino. 
Contêm somente os compostos que apresentam interações intermoleculares de hidrogênio apenas as alternativas 
(A) I, II e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e V. 
(D) III, IV e V. 

 

49 
Para a neutralização de um impacto ambiental, envolvendo 10.000 T de ácido sulfúrico, usou-se calcário, minério rico em 
carbonato de cálcio. Esta reação teve como produtos, sulfato de cálcio, água e gás carbônico. O calcário utilizado possui 
80% de carbonato de cálcio. Assinale a quantidade, em T, de calcário utilizado para neutralizar todo o impacto ambiental. 
(A) 8.000. 
(B) 10.000. 
(C) 12.500. 
(D) 15.000. 
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A figura a seguir contextualiza as questões 50 e 51; analise-a. 
 

 
 

O composto ácido acetilsalicílico ocorre após algumas etapas em sua reação, de acordo com a figura anterior. 
 

50 

Assinale o tipo de reação que ocorre nas duas etapas da formação do ácido acetilsalicílico. 
(A) Substituição e adição. 

(B) Eliminação e eliminação. 
(C) Oxidação e substituição. 
(D) Substituição e eliminação. 

 
51 

Assinale a alternativa que corresponde ao número de ligações sigma e pi, respectivamente: 
(A) 16 e 4. 
(B) 17 e 5. 
(C) 21 e 5. 
(D) 22 e 4. 

 
A figura a seguir é referente às questões 52 e 53; analise-a. 
 

 
 

52 

A alternativa que apresenta somente funções pertencentes aos compostos DEET, Aspartame e Tamiflu são, respectivamente: 
(A) Amida, álcool e éter. 
(B) Álcool, ácido carboxílico e éter. 
(C) Haleto orgânico, amina e éster. 
(D) Amina, ácido carboxílico e éster. 
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53 
Assinale a fração mássica pertencente aos elementos C e H para o composto Amoxicillin. 
(A) 0,511. 
(B) 0,521. 
(C) 0,547. 
(D) 0,564. 

 
A reação não balanceada a seguir contextualiza as questões 54, 55 e 56; analise-a. 
 

As2S3 + HNO3 + H2O  H2SO4 + H3AsO4 + NO 
 

54 

Assinale o agente oxidante e o NOx do elemento que sofre redução. 
(A) As2S3; –2. 
(B) As2S3; +3. 
(C) HNO3; +3. 
(D) HNO3; +5. 

 

55 

A soma dos coeficientes estequiométricos desta reação é: 
(A) 20. 
(B) 68. 
(C) 78. 
(D) 83. 

 

56 
Qual o volume molar de água, em L, necessário para a produção de 1,323 kg de ácido sulfúrico? 
(Dados: volume molar = 22,4 L.) 

(A) 22,4. 
(B) 36,6. 
(C) 67,2. 

(D) 134,4. 

 
O texto a seguir contextualiza as questões 57 e 58. Leia-o atentamente. 
 

A imaginação gulosa 
 

Naquela tarde de verão, Gastão teve uma imaginação gastronômica! 
Estava indo para casa, debaixo daquele calorão, aproveitando um sorvete de morango que já começava a derreter em 

sua mão. 
E então ele começou a olhar para aquele sorvete e a imaginar um sorvetão de morango do tamanho de uma casa. Que 

maravilha seria! 
Era só ir mordendo, engolindo e chupando, e fazendo um túnel dentro do sorvete para saboreá-lo. 
Mas ele precisaria tomar certas precauções, como, por exemplo, se agasalhar muito bem, com casaco, gorro e cachecol, 

para encarar o frio lá dentro. 
Gastão babava com aquela imaginação gulosa, quando aconteceu algo inesperado. 
Aquele sorvetão começou a derreter! E um sorvete daquele tamanho derretendo vira calamidade pública! E virou 

mesmo. O sorvete veio abaixo e, pela primeira vez, se ouviu falar numa enchente gelada, cor-de-rosa e doce, melando todo 
mundo. 

Enquanto criava essa imaginação deliciosa, ia curtindo o seu sorvete de tamanho natural. 
(Rogério Borges. O inventor de imaginações. São Paulo, Melhoramentos, 1988. Série Alternativa.) 

 

57 

Qual é o fenômeno que ocorre no sorvete quando ele derrete? 

(A) Exotérmico, com ganho de energia para o sorvete. 
(B) Endotérmico, com ganho de energia para o sorvete. 
(C) Exotérmico, com perda de energia para o ambiente. 
(D) Endotérmico, com perda de energia para o ambiente. 
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58 

Assinale o composto orgânico responsável pelo sabor do sorvete. 
(A) Butanal. 
(B) Butanona. 
(C) Butoxibutano. 
(D) Butanoato de butila. 
 
Os compostos a seguir contextualizam as questões 59 e 60; analise-os. 
I. Etanol. 
II. Ciclopentanol. 
III. Glicerol. 
IV. Pentanol. 
V. Isobutanol. 
VI. Propenol. 
VII. Cicloexanol. 
 

59 

De acordo com os compostos anteriores, assinale a ordem crescente de densidade. 
(A) I, II, III, VI. 
(B) II, III, VII, IV. 
(C) IV, I, VI, II. 
(D) V, IV, II, III. 

 

60 

Assinale a alternativa do álcool de maior solubilidade em água. 
(A) III. 
(B) IV. 
(C) V. 
(D) VII. 

 
 

 
 

 



   





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, corretivo, brincos, boné, anéis, colares, pulseiras, relógios de qualquer modelo, aparelho de 
surdez, bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, 
máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, 
Ipad, Ipod, Iphone ou qualquer outro aparelho eletroeletrônico. Especificamente, não será permitido o 
candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos 
equipamentos acima descritos. 

3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de 
gabarito) no Cartão de Confirmação da Inscrição ou em qualquer outro meio. 

4. A duração da prova é de 05 (cinco) 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 do Cartão de Respostas (Gabarito) e 
da Folha de Texto Definitivo.  

5. O Caderno de Provas consta de Prova de Redação e Prova Objetiva constituída de 60 (sessenta) questões.    
Leia-o atentamente. 

6. As questões das provas objetivas 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, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) e na Folha de Texto Definitivo 
que lhe foram fornecidos 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 3h30min do início das mesmas, 
ou seja, só a partir de 16h30min, sem, contudo, levar consigo o caderno de provas. O candidato somente 
poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 15 
(quinze) minutos anteriores ao horário previsto para o término. 

10. Os recursos contra os gabaritos preliminares poderão ser interpostos a partir das 15h00min do dia 27 de 
novembro de 2017 até às 15h00min do dia 28 de novembro de 2017, por meio de requerimento eletrônico 
disponível no site www.consulplan.net, notadamente através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do mesmo, apenas 
no prazo recursal, endereçado à Banca Examinadora do Vestibular de Medicina. 

11. A relação em ordem alfabética dos 20 (vinte) candidatos classificados para o 2º Processo Seletivo 2017 para o 
Curso de Medicina da FAMESC será afixada nos quadros de avisos existentes do Campus e nos sítios 
eletrônicos: www.famesc.edu.br e www.consulplan.net, na data do dia 15 de dezembro de 2017, a partir das 
14h00min. 

12. As notas de todos os candidatos poderão ser consultadas nos sítios: www.famesc.edu.br e 
www.consulplan.net, pelo número do CPF do candidato, na mesma data e horário previsto acima. 

13. Os candidatos aprovados e classificados devem efetuar suas matrículas entre os dias 18 e 20 de dezembro de 
2017, nas dependências da FAMESC, no endereço da Av. Governador Roberto Silveira, nº 910, Bairro Lia 
Márcia – Bom Jesus do Itabapoana/RJ, CEP: 28360-000, no horário de 9h00min às 22h00min. 




