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CCUURRSSOO::  MMEEDDIICCIINNAA  ((BBAACCHHAARREELLAADDOO))  
  

PORTUGUÊS 
 
Texto para responder às questões de 01 a 05. 
 

Adoçantes podem estar estragando a sua dieta 
 

Os adoçantes artificiais estão em toda parte, mas ainda não se sabe se esses químicos são inofensivos. Também 
chamados de adoçantes não nutritivos, podem ser sintéticos, como sacarina e aspartame, ou naturalmente derivados, como a 
estévia. Nos EUA, são reconhecidos seis tipos de adoçantes artificiais e dois naturais para uso em alimentos [seis desses são 
permitidos no Brasil].  

Essa tem sido uma ótima notícia para aqueles que trabalham duro para reduzir seu consumo de açúcar. O aspartame, 
por exemplo, é encontrado em mais de 6 mil alimentos em todo o mundo, e cerca de 5 mil a 5,5 mil toneladas são 
consumidas a cada ano apenas nos Estados Unidos. 

A Associação Americana de Diabetes — o grupo profissional mais respeitado com foco no diabetes — recomenda 
oficialmente o refrigerante diet como alternativa às bebidas açucaradas. Até o momento, sete municípios dos EUA impuseram 
um imposto sobre bebidas açucaradas para desestimular o consumo. 

No entanto, estudos médicos recentes sugerem que os formuladores de políticas ansiosos por implementar um imposto 
sobre o refrigerante também podem querer incluir bebidas dietéticas, porque esses adoçantes podem estar contribuindo 
para o diabetes crônico e doenças cardiovasculares também. [...] 

Conforme o debate sobre os prós e contras desses substitutos do açúcar continua, devemos ver esses estudos 
comportamentais com cuidado. Muitos dos que bebem refrigerantes dietéticos — ou qualquer indivíduo que consuma 
adoçantes sem calorias — já têm os fatores de risco para obesidade, diabetes, hipertensão ou doença cardíaca.  

Aqueles que já estão com sobrepeso ou obesos podem apostar em bebidas de baixa caloria, fazendo parecer que os 
refrigerantes dietéticos estão causando seu ganho de peso. Esse mesmo grupo também pode ser menos propenso a moderar 
seu consumo. Por exemplo, essas pessoas podem pensar que beber refrigerante dietético várias vezes por semana é muito 
mais saudável do que um com açúcar. 

Essas descobertas indicam que os consumidores e profissionais de saúde precisam questionar nossas suposições sobre 
os benefícios para a saúde desses produtos. Adoçantes estão em toda parte, de bebidas a molhos para salada, de biscoitos a 
iogurte, e devemos reconhecer que não há garantia de que esses produtos químicos não aumentem a carga de doenças 
metabólicas no futuro. 

Como médica especializada em prevenção geral e saúde pública, gostaria de poder dizer aos meus pacientes quais são os 
verdadeiros riscos e benefícios se beberem refrigerante dietético em vez de água. 

Os legisladores que consideram os impostos de refrigerante para incentivar melhores hábitos alimentares talvez devam 
pensar em incluir alimentos com adoçantes não nutritivos. 

Claro, há um argumento a ser feito para ser realista e perseguir o menor de dois males. Mas mesmo que as consequências 
negativas dos substitutos do açúcar não influenciem nossa política fiscal — pelo menos por enquanto — a comunidade médica 
deve ser honesta com o público sobre o que pode perder ou ganhar consumindo esses alimentos. 

(Por Eunice Zhang. Revista Galileu. Maio de 2018. Adaptado.) 

 

01 
O título do texto “Adoçantes podem estar estragando a sua dieta” teria seu sentido original preservado em: 
(A) Adoçantes podem estragar a sua dieta. 
(B) Adoçantes poderão estar estragando a sua dieta. 
(C) É provável que os adoçantes tenha estragado a sua dieta. 
(D) É possível que adoçantes estejam estragando a sua dieta. 
 

02 
Analise os termos grifados nos trechos a seguir. 
I. “Nos EUA, são reconhecidos seis tipos de adoçantes artificiais [...]” (1º§) 
II. “Essa tem sido uma ótima notícia para aqueles que trabalham duro [...]” (2º§) 
III. “– recomenda oficialmente o refrigerante diet como alternativa às bebidas açucaradas.” (3º§) 
IV. “[...] e cerca de 5 mil a 5,5 mil toneladas são consumidas a cada ano apenas nos Estados Unidos.” (2º§) 
Expressam sentido que indica o mesmo tipo de circunstância apenas: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I, III e IV.  
(D) II, III e IV. 
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03 
Analise o período a seguir: “Os adoçantes artificiais estão em toda parte, mas ainda não se sabe se esses químicos são 
inofensivos.” (1º§) Pode-se afirmar que é possível encontrar em sua constituição 
(A) oração principal e oração causal. 
(B) oração coordenada adversativa, além de outras orações.  
(C) oração subordinada substantiva subjetiva, além de outras orações.  
(D) oração subordinada substantiva objetiva indireta, além de outras orações.  
 

04 
Indique, dentre os trechos selecionados a seguir, aquele que apresenta uma confirmação da informação explicitada no 
título do texto.  
(A) “Os adoçantes artificiais estão em toda parte, mas ainda não se sabe se esses químicos são inofensivos.” (1º§) 
(B) “Essa tem sido uma ótima notícia para aqueles que trabalham duro para reduzir seu consumo de açúcar.” (2º§) 
(C) “Até o momento, sete municípios dos EUA impuseram um imposto sobre bebidas açucaradas para desestimular o consumo.” 

(3º§) 
(D) “Também chamados de adoçantes não nutritivos, podem ser sintéticos, como sacarina e aspartame, ou naturalmente 

derivados, como a estévia.” (1º§) 
 

05 
No último parágrafo do texto, pode-se afirmar que 
(A) a autora revela um posicionamento que lhe é particular. 
(B) ressalta-se a importância de ações governamentais em relação ao assunto abordado. 
(C) a autora defende o consumo de alimentos de dieta restrita para determinado grupo de pessoas. 
(D) há esperança de que haja uma atenção voltada para as consequências do uso do açúcar por parte das autoridades. 
 
Texto para responder às questões de 06 a 10. 
 

Fundador da Saladorama leva alimentação saudável às favelas a 
um preço acessível e ajuda a mudar hábitos dos moradores 

 

Nada de CEO, CFO, COO ou outras siglas corporativas estrangeiras. O cargo de Hamilton Henrique é Gestor de Encantamento. 
As sócias Mariana Fernandes e Maria Isabela Ribeiro são, respectivamente, Gestora de Sabores e Gestora de Eficiência. “Se 
usássemos aqueles termos, a favela não ia nos reconhecer”, explica ele, cofundador, em 2015, do Saladorama, negócio social que 
tem como objetivo democratizar o acesso à alimentação saudável e ser fonte de renda para os moradores de comunidade. [...] 

MAURO VENTURA – Você teve outras fontes de inspiração? 
HAMILTON HENRIQUE – Minha avó materna, Julia, e meu avô paterno, Hamilton, tiveram problemas de saúde por conta 

da má alimentação. Ela trabalhava no canavial em troca de um prato de comida e perdeu a visão do olho esquerdo por causa 
do diabetes. Ele teve hipertensão e perdeu um dedo. Foi doloroso não ter podido fazer nada. O Saladorama é uma forma de 
ajudar outras pessoas a não passar pelos mesmos dramas que eles.  

MAURO VENTURA – E como surge o Saladorama? 
HAMILTON HENRIQUE – Saí do emprego, peguei os R$220 da rescisão, desenvolvi as embalagens, comprei os primeiros 

lotes de verduras e legumes orgânicos, preparei as saladas e fui vender em ônibus. Contava a história do produto e 
perguntava quanto achavam que valia. Pagavam o que achavam justo. Em seguida, o projeto foi acelerado pela Yunus 
Negócios Sociais Brasil. Lá conheci o Gilson, da favela Dona Marta, que me chamou para abrir uma unidade no morro. Antes, 
fui morar lá por um mês. Puxava papo na pelada, conversava no comércio, comentava na hora de empinar pipa: “Ai, que 
vontade de comer uma salada”. E via a reação. Até hoje é assim, primeiro fico um, dois meses morando na comunidade para 
entender as rotinas e convidar os moradores a experimentar algo diferente. Afinal, mais que apenas vender saladas a ideia é 
mudar hábitos alimentares, ajudar na prevenção de doenças, evitar o uso de fármacos e melhorar a qualidade de vida de 
quem mora na favela.  

(*Mauro Ventura entrevista Hamilton Henrique na coluna “Dois cafés e a conta com...”. O Globo. Maio de 2018. Adaptado.)  

 

06 
No trecho “[...] leva alimentação saudável às favelas [...]” pode-se afirmar que há uma relação de regência 
(A) nominal entre o termo regente “saudável” e o termo regido “favelas”. 
(B) nominal e verbal já que os termos regentes podem ser indicados, a saber: “leva” e “saudável”. 
(C) em que ainda que o termo regente “saudável” fosse substituído por outro qualquer, o fenômeno da crase ocorreria. 
(D) verbal em que a forma “leva” possui bitransitividade exigindo preposição na introdução de um dos complementos 

apresentados.  
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07 
O emprego dos recursos de coesão é indispensável para que o texto possa apresentar uma sequência textual desenvolvida 
de modo a que o objetivo comunicacional seja alcançado de forma satisfatória. Tendo em vista o emprego de elementos 
que ajudam na construção do processo de coesão textual no texto assinale, a seguir, a indicação INCORRETA em relação ao 
termo retomado pelo destacado no trecho apresentado. 
(A) “Antes, fui morar lá por um mês.” (5º§) / “no morro” 
(B) “que me chamou para abrir uma unidade no morro.” (5º§) / “o Gilson” 
(C) “Se usássemos aqueles termos, a favela não ia nos reconhecer” (1º§) / “CEO, CFO, COO” 
(D) “Você teve outras fontes de inspiração?” (2º§) / “Minha avó materna, Julia, e meu avô paterno, Hamilton” 
 

08 
O trecho “Se usássemos aqueles termos, a favela não ia nos reconhecer” (1º§) indica, considerando-se o contexto apresentado: 
(A) Uma preocupação excessiva do entrevistado com aspectos formais da língua referentes ao ato de comunicação.  
(B) O domínio da norma padrão da língua, variedade de prestígio aceita e adequada a toda e qualquer situação de 

comunicação.  
(C) Uma forma de considerar a variedade linguística utilizada pelo interlocutor que participaria do processo de comunicação a 

que o entrevistado se refere. 
(D) Que as palavras empregadas pelo entrevistado para se comunicar com o seu cliente foram determinantes para que o 

negócio se mantivesse após sua implementação.  
 

09 
Ainda em referência à fala do entrevistado “Se usássemos aqueles termos, a favela não ia nos reconhecer”, é possível 
reconhecer na segunda oração apresentada o emprego de um recurso que demonstra 
(A) oposição de ideias por meio da negação apresentada.  
(B) ambiguidade para demonstrar a ideia que expressa o posicionamento do entrevistado.  
(C) o uso de um termo para identificar outro por uma relação de proximidade entre os dois.  
(D) o emprego de um termo no lugar de outro por meio de uma relação de semelhança entre eles.  
 

10 
Na segunda pergunta de Mauro Ventura, a forma verbal utilizada indica, de acordo com o contexto, que:  
(A) Há uma preocupação em utilizar a língua coloquial.  
(B) O ato enunciativo ocorre no momento em que se fala.  
(C) Ocorre realce no questionamento e atualização de um fato passado.  
(D) A ação expressa tem seu início no passado e perdura ainda no momento da fala.  
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
 
Read the text to answer 11, 12 and 13. 
 

Hope for Transplants and Gene Therapy –– Ethics at Issue 
 

By Nicholas Wade. 
 

Pushing the frontiers of biology closer to the central mystery of life, scientists have for the first time picked out and 
cultivated the primordial human cells from which an entire individual is created. 

The cells, derived from fertilized human eggs just before they would have been implanted in the uterus, have the power 
to develop into many of the 210 types of cell in the body – and probably all of them. Because they can divide indefinitely 
when grown outside the body without signs of age that afflict other cells, biologists refer to them as immortal. 

Eventually, researchers hope to use the cells to grow tissue for human transplants and introduce genes into the body to 
remedy inherited disease. 

But there is a ticket of ethical and legal issues, as well as technical problems, to be tackled. The cells are obtained from 
embryos created at in-vitro fertilization clinics and so far do not seem definably different from the handful of primordial cells 
from which an entire individual is created. 

The scientists involved in the work, some of which was reported today in the journal Science, consider use of the cells 
justified because they come from embryos that would otherwise have been discarded. But others believe the cells have a 
special status in that they retain the potential to develop into an individual, and that the use of the cells may draw criticism if 
this status is not taken into account. 

(The New York Times, 1998.) 
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11 
“But there is a ticket of ethical... to be tackled.” (L08) means that: 
(A) The money spent on good techniques needs to be improved.  
(B) There are moral, lawful, and technical points to be dealt with. 
(C) Scientists should be oblivious to legal and technical problems. 
(D) Moral and legal issues might hardly shift the technical growth. 
 

12 
Considering context, “So far” (L09) is NOT 
(A) thus far. 
(B) until now. 
(C) as of now. 
(D) up to now. 
 

13 
“Them” (L05) refers back to 
(A) cells. 
(B) eggs. 
(C) signs. 
(D) uterus. 
 

Analyse the dialogue to answer 14. 
 

Pat: My dad knows a lot of famous athletes. 
Julian: No kidding! 
Pat: He reports things that came to pass when he was around them. 
 

14 
Mark the item that gives the dialogue a sequence.  
(A) He could use some help. 
(B) He might be in an ordeal. 
(C) So he enjoys telling tales.  
(D) How come he is a civilian? 
 

Read the text to answer 15 and 16. 
 

The soil-eaters 
 

By Ehsan Masood. 
 

It’s lunchtime somewhere in rural tropical Africa. You’re hungry, but the nearest restaurant is too far to walk. There’s no 
Italian, Chinese, Indian or fast food and the telephone pizza delivery company is a little reluctant to send its dispatch rider 
beyond the city walls. Moreover, you’re on a tight budget. What are you to do? The answer, quite literally, may lie in the soil 
directly beneath your feet. 

According to two researchers from the University of Wales at Aberystwyth, UK, the tradition of soil consumption is still 
very much alive in the African tropics, India, Jamaica and it has also been reported in Saudi Arabia.  

Despite the advent of modern religions and the end of the slave trade, soil eating is not uncommon, though mostly 
confined to the poorer sections of society. 

The reasons for soil consumption are many and often misunderstood, say the researchers Peter Abrahams and Julia 
Parsons. But geophagists – as soil-eaters are known – on the whole are regarded as quite ‘normal’ to most but outsiders. 

“Despite the widespread distribution of geophagy, both today and in the past, it is largely unknown, under-reported, 
misunderstood or ignored by most people in the developed world”, say Abrahams and Parsons. [This is why] “the adjectives 
‘eccentric’, ‘perverted’, ‘odd’, and ‘bizarre’ have all been applied to geophagy” [...]. 

(Nature News Service, 1996.) 
 

15 
“Moreover” (L03) introduces the idea of: 
(A) Adding. 
(B) Contrast. 
(C) Emphasis. 
(D) Validation. 
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16 
Analyse the use of “But” (L10).Mark the item which follows the same use and meaning as “But” (L10). 
(A) He isn’t picky and can eat any sort of food but Chinese one. 
(B) Geophagy is alive in some areas, but it is not in this country.  
(C) I wouldn’t say geophagy is perverted, but it is weird at least. 
(D) There are reasons for geophagy, but they’re misunderstood.  
 

Analyse the dialogue to answer 17. 
 

Irwin: My folks never reclycled our trash. 
Barb: Why don’t you persuade them to sort trash in special bins to star with? 
 

17 
Mark the item that answers Barb’s question. 
(A) They are gifted, even if I do say so myself. 
(B) Maybe they’ll resign themselves to wealth.  
(C) Well, I tell you they’re a bit hard of hearing. 
(D) My point is: they’re tough to be talked into. 
 

Read the text to answer 18, 19 and 20. 
 

 
(The Economist, September 28th –October 4th 2013, p. 85.) 

 

18 
Mark the item that matches the text. 
(A) Scholarly aptitude is mandatory. 
(B) Relevant experience is bypassed.  
(C) Suitable candidates’ll be qualified.  
(D) Ministers’ level’s one requirement.  
 

19 
“within” (L05) means 
(A) plus. 
(B) inside. 
(C) beyond. 
(D) meanwhile. 
 



2º PROCESSO SELETIVO 2018 – CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS 

CURSO: MEDICINA (BACHARELADO) 
TIPO 02 – VERDE 

- 8 - 

20 
The text is a/an  
(A) broadcast. 
(B) endowment. 
(C) predicament. 
(D) advertisement.  

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 

 
Lee el texto y contesta de las cuestiones 11 hasta 14. 
 

¿El caldo de pollo combate el resfriado? 
 

En el siglo XII, el físico y filósofo Maimónidesya recomendaba el caldo de pollo como tratamiento contra el resfriado 
común. Unos investigadores del Centro Médico de la Universidad de Nebraska (EE UU) han demostrado recientemente que 
llevaba razón. El fundamento científico es que el caldo de pollo dificulta el movimiento de unas células del sistema inmune 
llamadas neutrófilos, que acuden a los lugares infectados y liberan enzimas que no solo destruyen virus y bacterias, sino que 
también fomentan la liberación de mucosidades y atacan a células del propio organismo, provocando la inflamación de los 
tejidos. De este modo, la sopa de pollo reduciría los molestos síntomas propios de los resfriados, reduciendo la inflamación de 
la garganta y de las mucosas nasales sin que por ello disminuya la actividad antiviral de nuestro sistema inmune. 

¿Cuál es entonces la receta de este alimento apodado “penicilina de la abuela”? Según publicaban los autores del estudio 
en la revista Chest, debe llevar pollo, cebollas, patatas, zanahorias, nabos, perejil, sal y pimienta. Y los ingredientes deben 
cocinarse durante al menos una hora. 

Otro reciente estudio realizado en Japón ha revelado que la sopa de pollo también ayuda a reducir la presión arterial. 
(Disponible en: http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/iel-caldo-de-pollo-combate-el-resfriado.) 

 

11 
De acuerdo con el texto I es posible inferir que: 
(A) Cientistas están sublevados con los estudios de la sopa de pollo. 
(B) Cientistas han estudiado la eficacia de las recetas medicinales das abuelas. 
(C) Abuelas están publicando sus recetas medicinales en la revista Chef hasta 2012. 
(D) Cientistas están haciendo test en pollos, golondrinas, chivas, mofetas y conejos.  

 
12 
De acuerdo con el texto, las palabras “pollo”, “zanahorias” y “perejil” pueden ser traducidas en el contexto como, respectivamente:  
(A) Frango, cenoura e salsa. 
(B) Galinha, inhame e salsa. 
(C) Frango, vagem e coentro. 
(D) Galinha, abóbora e coentro. 

 
13 
En el fragmento “(…) liberan enzimas que no solo destruyen virus y bacterias, sino que también fomentan…(…)” (primer 
párrafo). Los conectores subrayados establecen, en el fragmento, una relación de: 
(A) Oposición, exclusión de información. 
(B) Adición, adición de dos informaciones con énfasis. 
(C) Oposición, para presentar la causa de un problema. 
(D) Adición, oposición de dos informaciones incompatibles.  

 
14 
Lea el fragmento: “(...) Universidad de Nebraska (EE UU) han demostrado recientemente que llevaba razón.” (primer 
párrafo). Marque la opción que presenta el nombre del tiempo y modo verbal subrayado. 
(A) Pretérito imperfecto del modo indicativo. 
(B) Pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo. 
(C) Pretérito perfecto compuesto del modo indicativo.  
(D) Pretérito perfecto compuesto del modo subjuntivo. 
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15 
Analiza las declaraciones abajo. 
1. Las chicas con __________ estudiaba eran mayores que yo. 
2. El día __________ te conocí cambió mi vida. 
3. La gente con __________ hablamos no supo respondernos. 
4. No me gusta nada la manera __________ me habla. 
Señale la alternativa correcta, respectivamente: 
(A) la cual / cuanto / quien / como 
(B) que / cuanto / quienes/ en que 
(C) las cuales / lo que / la que / como 
(D) quienes / cuando / la cual / en que  

 
16 
Analiza las palabras: dolor / clave / proyectil. Las palabras son, respectivamente: 
(A) Homónima / homónima / heterogenérica 
(B) Heterogenérica / homónima / heterotónica  
(C) Heterotónica / heterogenérica / homónima 
(D) Heterogenérica / heterotónica / heterotónica 

 
17 
Analiza las declaracciones. Señale la secuencia correcta. 
1. __________ hace mucho tempo que salimos, hoy vamos a ir al teatro. 
2. __________ ustedes no se ponen de acuerdo, yo elijo el menú.  
3. Mañana habrá huelga de trenes; __________, la ciudad estará un caos. 
4. Alicia tenía poco dinero, __________ Silvio pagó la cuenta. 

(     ) ya que 
(     ) de modo que 
(     ) como 
(     ) por lo tanto 

(A) 1, 2, 3, 4. 
(B) 3, 4, 2, 1. 
(C) 2, 4, 1, 3. 
(D) 1, 4, 3, 2. 

 
18 
Analizar los itens subrayados abajo. Están correctos: 
I. Engordé y nada falda me queda bien. 
II. Nadie puede entrar en la sala durante la película. 
III. Muy empleados están a favor de la huelga. 
IV. No tengo ninguno día libre este mes. 
(A) Solamente lo ítem II.                                                                                                
(B) Solamente los itens I y II.  
(C) Solamente los itens III y IV.  
(D) Solamente los itens I, III y IV. 

 
19 
Lea el fragmento abajo. 
 

“Calvino cuenta _______ leyenda como ejemplo de una historia bien narrada, breve, sustancial y directa. Pero a _______ lo 
que de verdad me gusta del relato es que es un símbolo perfecto de la necesidad de trascendencia de los humanos, de ___ 
ansia por salirnos de nosotros y fundirnos con lo absoluto. (…) Nuestra imaginación, ___ talismán secreto que __ oculta, qué 
casualidad, bajo la lengua inviste de belleza __ que tocamos. Soñamos, escribimos y creamos para ese, para intentar rozar la 
belleza del mundo (…)” 

(La loca de la casa. Rosa Montero. 2003, p. 207 Apud Moreno Concha 2012 p. 118. Adaptado.) 
 

La opción que completa, respectivamente y correctamente, los espacios en blanco contenidos en el fragmento es:  
(A) esa / me / esa / ese / se / lo                                                                                                
(B) esta / mí / esa / ese / se / lo  
(C) esa / me / esa / este / le / la  
(D) esta / mí / esta / este / le / la 
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20 
Lea las palabras: lengua / mamá / galán / voz / animal. Marque los diminutivos de las palabras, respectivamente. 
(A) lenguita / mamazita / galanzito / vozita / animalito 
(B) lenguita / mamazita / galanzito / vozita / animalzito 
(C) lenguilla / mamacita / galanzuelo / vozita / animalzito 
(D) lenguilla / mamacita / galanzuelo / vocecita / animalito 
 

MATEMÁTICA 
 

21 
‘O outro lado’ bate recorde com tentativa de assassinato e sequestro 

 

Novela das 9, que está nos últimos capítulos, chegou a 48 pontos em  
São Paulo nesta segunda-feira e pode ter nova marca até sexta. 

 

A derradeira semana de O Outro Lado do Paraíso começou do jeito que a Globo gosta: o capítulo desta segunda-feira da 
novela, em que o seboso garimpeiro Zé Victor (Rafael Losso) tentou matar a “quenga” Dona Caetana (Laura Cardoso), e o 
sequestro de Tomaz (Vitor Figueiredo) teve desdobramentos tensos, bateu recorde de audiência. O episódio teve média 
de 48 pontos com 64% de participação em São Paulo, melhor índice de todo o folhetim de Walcyr Carrasco na cidade. 

(Disponível em:https://veja.abril.com.br/entretenimento/o-outro-lado-bate-recorde-com-tentativa-de-assassinato-e-sequestro/. Publicado em: 
08/05/2018.) 

 

A audiência de Deus Salve o Rei, na casa dos 25 pontos na Grande São Paulo, também preocupa a Globo. A média ainda é 
muito boa para o histórico recente do horário das 19h30, mas a novela vem oscilando muito no Ibope.  

(Disponível em:http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/globo-manda-autor-de-deus-salve-o-rei-reescrever-capitulos-e-cortar-coadjuvantes--
19762?cpid=txt.) 

 

Diante da pontuação de 48 pontos na novela de “O Outro Lado do Paraíso”, representando 64% de participação em São 
Paulo, a porcentagem de audiência de “Deus Salve o Rei” cuja pontuação ficou na casa de 25 pontos em São Paulo está 
entre: 
(A) 3% ≤ x ≤ 12%. 
(B) 13% < x < 40%. 
(C) 43% < x < 50%. 
(D) 53% < x ≤ 64%. 
 

22 
Entre as relações trigonométricas, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) sen²x + cos² x = 1. 
(B) tgx = senx/cosx. 
(C) sec x = 1/cosx. 
(D) cossec x = 1/tgx. 
 

23 
Sobre polígonos regulares, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O apótema de um triângulo equilátero inscrito é ap3 = R/2. 
(     ) O apótema de um quadrado circunscrito é ap4 = R. 
(     ) O apótema de um hexágono circunscrito é ap6 = R. 

(     ) O apótema de um triângulo equilátero circunscrito é ap3 = R .3  

A sequência está correta em 
(A) V, V, V, V. 
(B) V, F, V, V. 
(C) F, F, V, V. 
(D) V, V, V, F. 
 

24 
O complementar do quociente de 360° 18’ 94’’ por 14 é: 
(Desconsidere o resto da divisão para encontrar o complementar.) 

(A) 60° 15’ 30’’. 
(B) 62° 15’ 30’’. 
(C) 64° 15’ 45’’. 
(D) 80° 15’ 40’’. 
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25 
Se 











243y)(x

81yx

2

22

, 

o valor de xy é: 
(A) 64. 
(B) 81. 
(C) 162. 
(D) 324. 

 
26 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Existem infinitos pontos no universo. 
II. Existem infinitos pontos em cada reta e fora dela.  
III. Por um ponto passam finitas retas. 
IV. Para determinar um plano são necessários 3 pontos não colineares. 
V. Para determinar uma reta são necessários 2 pontos distintos. 
VI. Para determinar um plano são necessários 3 pontos.  
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) I e VI. 
(C) II e V. 
(D) III e IV. 

 
27 
Analise as afirmativas a seguir sobre análise combinatória. 
I. Quando o número de objetos é igual ao número de posições tem-se permutação. 
II. Quando o número de objetos é igual ao número de posições e a ordem não importa tem-se combinação. 
III. Quando o número de objetos é igual ao número de posições e a ordem importa tem-se arranjo. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) III, apenas. 

 
28 

 
 

A fração geratriz da dízima periódica 0,307692307692… é: 
(A) 2/13. 
(B) 3/13. 
(C) 4/13. 
(D) 5/13. 
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29 
O valor de x na equação log 2 (0,125) = x é: 
(A) – 2. 
(B) – 3. 
(C) + 2. 
(D) + 3. 

 
30 

 
 

“Pi(π) é razão entre o __________________________ de uma circunferência e seu ________________. É um número 
__________________ e é empregado constantemente na Matemática, Física e Engenharia e tem valor aproximado de 3,14.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
(A) comprimento / diâmetro / racional 
(B) diâmetro / comprimento / racional 
(C) diâmetro / comprimento / irracional 
(D) comprimento / diâmetro / irracional 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (HISTÓRIA E GEOGRAFIA) 

 

31 
“A criação do Estado de Israel foi oficialmente anunciada em 14 de maio de 1948. A criação de Israel se baseou numa 
resolução aprovada um ano antes na Organização das Nações Unidas (ONU) e que previa a divisão do então território da 
Palestina em dois estados: um árabe e um judeu. Na época, a Palestina estava sob administração britânica e era habitada por 
uma maioria árabe. Por isso, a resolução da ONU, que foi aceita por líderes judeus, acabou sendo recusada pelos governantes 
dos países árabes vizinhos da Palestina. As discussões diplomáticas ainda estavam quentes quando líderes judeus se 
apressaram para decretar a independência de Israel em maio de 1948. A resposta árabe foi imediata: no dia seguinte à 
declaração de independência, Egito, Síria, Líbano e Iraque atacaram o novo país.” 

(Disponível em: https://mundoestranho.abril.com.br/historia/como-foi-a-fundacao-de-israel/.) 
 

Em maio deste ano, completaram-se 70 anos da criação do Estado de Israel. Tendo em vista a situação de Israel na 
atualidade, analise as afirmativas a seguir. 
I. Existem grupos terroristas bastante violentos que não reconhecem a existência do Estado de Israel.  
II. Grande parte da população palestina reivindica o controle israelense sobre o território da Faixa de Gaza, afirmando ser 

abusivo e completamente desrespeitoso aos direitos humanos. 
III. O que se percebe nesse conflito é que a sua resolução está longe de acontecer, pois, mesmo com acordos momentâneos 

de paz, basta uma pequena faísca para reacender novamente as batalhas. 
IV. A criação do Estado Palestino, internacionalmente reconhecido por vários países, incluindo o governo brasileiro, colocou 

fim aos conflitos dessa região. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
(A) I. 
(B) II e III. 
(C) I, II e III. 
(D) II, III e IV. 
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32 
“Para ser uma potência mundial, a Alemanha precisa de um grande território que lhe garanta a sua importância. Nós paramos 
com a marcha eterna dos germânicos em direção ao sul e oeste da Europa, nós direcionamos nossos olhares sobre o leste [...] 
se nos falamos de novas terras na Europa, somos levados a pensar que a Rússia é o país limítrofe que se pode pensar. [...] O 
Estado gigantesco do Leste está maduro para desmoronar. E o fim da dominação judia na Rússia será também o fim da Rússia 
como Estado. Nós fomos eleitos pelo destino para assistir a uma catástrofe, que será a prova mais sólida justiça das teorias 
racistas sobre as raças humanas. [...] o inimigo mortal, o inimigo implacável da Alemanha é a França. Pois a contaminação é 
provocada pelo afluxo de sangue negro sobre o Reno, no coração da Europa, responde também pela sede de vingança desse 
inimigo hereditário do nosso povo sob o cálculo frio dos judeus. Os judeus desejam começar a mestiçagem do continente 
europeu, infectando a raça branca com seu sangue de baixa humanidade, para assim, colocar fundamentos de sua própria 
dominação.” 

(Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925. Disponível em: http://sanderlei.com.br/PDF/Adolf-Hitler/Adolf-Hitler-Mein-Kampf-PT.pdf.) 
 

O texto faz parte do livro “Mein Kampf” de Adolf Hitler, escrito em 1925. O trecho contém alguns princípios que 
alicerçaram o Nazismo, dentre os quais, podemos destacar: 

(A) Revanchismo e Militarismo. 
(B) Espaço Vital e Antissemitismo. 
(C) Pureza Racial e Anticlericarismo. 
(D) Nacionalismo e Anticlericalismo. 
 

33 
“Agora que os vossos companheiros abrem resolutamente o caminho das reivindicações, imitai o forte exemplo, procurai 
melhorar a vossa situação — menos horas de fadiga, mais descanso, isto é, menos necessidade de álcool para chicotear os 
nervos num trabalho brutal, mais alegria no lar, mais pão para a boca, mais instrução para vós, mais bem-estar e educação 
para os filhos!” 

(DECCAn=, MAG de Op. cit p. 25. Manifesto dos trabalhadores publicado no periódico “A Terra Livre”, em 25 de maio de 1907.  
Disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/15808203.) 

 

Entre os muitos imigrantes que se instalaram no Brasil, alguns foram para as cidades e passaram a trabalhar nas fábricas, 
principalmente indústrias têxteis. Nesse contexto surgiram os primeiros sindicatos no Brasil, que: 
(A) Alcançaram êxito imediato, com forte politização e passaram a dominar os rumos da política nacional. 
(B) Conseguiram angariar a simpatia dos operários e imigrantes e, por incrível que pareça, das oligarquias no poder. 
(C) Legalizaram a situação da imigração no Brasil e consolidaram finalmente a transição da mão de obra compulsória no 

Brasil. 
(D) Foram fortemente influenciados pelas ideias anarquistas e sindicalistas vindas da Europa e adaptadas para a realidade 

nacional. 
 

34 
“O ano de 1968 foi marcado por grandes acontecimentos, contestações e protestos que varreram as ruas do país e do mundo, 
reverberando para sempre na cultura, no comportamento e na política. Do assassinato de Edson Luís, no final de março, que 
marcou o início das grandes mobilizações estudantis contra a ditadura militar no Brasil, às manifestações do início de maio em 
Paris, passando pelo assassinato de Martin Luther King, o musical ‘Hair’, nos Estados Unidos, e o Tropicalismo, 1968 foi um 
ano de questionamento do *establishment e transformações sociais e políticas deflagradas pela inquietude de jovens de 
vários cantos do planeta. No final de 1968, no fatídico dia 13 de dezembro, o regime militar baixou o Ato Institucional número 5, 
o AI-5, mergulhando o país na pior fase dos anos de chumbo.” 
(*Ordem ideológica, econômica, política e legal que constitui uma sociedade ou um Estado.) 

(Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/50-fatos-que-marcaram-1968-divisor-de-aguas- 
da-historia-do-pais-do-mundo-22646130.) 

 

O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, foi a 
expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até dezembro de 1978 e produziu um elenco de 
ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento mais duro do regime, pois,  
(A) criou os chamados senadores biônicos, o que aumentava o mandato presidencial para seis anos e enrijecia ainda mais a 

ditadura. 
(B) abolia de vez qualquer chance de participação democrática no país, através da eliminação de todos os partidos políticos, 

em caráter sumário. 
(C) entre outras coisas, deu poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime 

ou como tal considerados. 
(D) modificou todas as regras para as futuras eleições da ditadura e concedeu às Forças Armadas a prerrogativa de suspender 

direitos políticos e prender pessoas à revelia. 
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35 
“No dia do 130º aniversário da Lei Áurea, celebrado no domingo 13/05/18, a situação de uma comunidade quilombola em 
Mangaratiba, na Costa Verde, chama a atenção. Os ocupantes das fazendas Santa Izabel e Santa Justina denunciam estar 
sendo ameaçados pelos proprietários das terras e impedidos de receber visitas e insumos, além de viverem em condições 
precárias. O grupo é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares como Comunidade Remanescente de Quilombo. A área 
fica próxima à Rodovia Rio-Santos (BR-101).” 
(Disponível em: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/05/5539559-no-aniversario-da-lei-aurea-quilombolas-ainda-lutam-por-regularizacao.html.) 

 

O período de maior formação dos quilombos foi entre os séculos XVI e XIX. A atividade econômica nos quilombos que 
sobrevive, em essência, nos atuais aglomerados remanescentes, teria sua origem, entre outras características, na 
peculiaridade da escravidão no Brasil:  

(A) De manter a economia dos quilombos atrelada à economia da grande Fazenda, ou seja, com uma logística atrelada ao 
plantation. 

(B) De existir o hábito dos senhores de escravos de conceder parcelas de terra e um ou dois dias por semana aos escravos 
para o cultivo de alimentos, a fim de se manterem. 

(C) De que só os quilombolas, ou seja, escravos de origem africana podiam permanecer nos quilombos, num regime de 
cooperação, sem hierarquia ou divisão de trabalho. 

(D) De manter os quilombos totalmente fixos e em locais de fácil acesso, como pradarias e descampados, para facilitar o 
trabalho na agricultura e o comércio dos excedentes. 

 
36 
A urbanização brasileira apresenta características comuns à urbanização dos países subdesenvolvidos. Sobre a urbanização 
no Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de urbanização no Brasil começou durante a colonização portuguesa, com a fundação das cidades litorâneas. 
II. A urbanização brasileira pode ser considerada tardia quando comparada a de outros países e acelerada por intensificar 

entre as décadas de 1940 a 1970 no país. 
III. O ciclo da mineração levou à ocupação de uma região mais próxima do litoral. 
IV. As cidades coloniais funcionaram como centros de comércio e eram vinculadas às atividades agropecuárias e extrativistas. 
V. O surgimento das primeiras cidades brasileiras ocorreu, portanto, de forma planejada, não seguindo a lógica da economia 

vigente. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II, III, IV e V. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) I, II e V, apenas. 
(D) I, II, III e IV, apenas. 

 
37 
No atual período de globalização, os meios de comunicação de massa ganham grande evidência, uma vez que tais meios 
contribuem para a disseminação das informações. Sobre a radiodifusão, televisão e as mídias impressas analise as seguintes 
afirmativas. 
I. No Brasil, a TV e a radiodifusão são serviços outorgados pelo Governo Federal por meio de concessão do Ministério de 

Comunicação à iniciativa privada. 
II. As concessões são renovadas a cada 15 anos para rádio e 10 anos para a TV. 
III. As concessões a empresas ligadas à radiodifusão e à TVs abertas concentram-se na sua grande maioria nas regiões 

metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
IV. Grande parte das programações oferecidas pela rede nacional de televisão aberta tem qualidade questionável, uma vez 

que as concessões públicas são dadas a um pequeno grupo de empresas o que dificulta uma ação democrática. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
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38 
A rede é um conjunto de nós interconectados. Toda infraestrutura, permitindo o transporte de matéria, energia ou de 
informação e que se inscreve sobre um território onde se caracteriza pela topologia dos seus pontos de acesso ou pontos 
terminais, seus arcos de transmissão de seus nós de bifurcação ou de comunicação. Com base nos conhecimentos sobre 
rede e na leitura anterior, é INCORRETO afirmar que: 
(A) A rede é também social e política pelas pessoas, mensagens, valores que a frequentam.  
(B) O conceito de rede é essencial para compreender o papel das comunicações na sociedade e estruturação do espaço 

geográfico. 
(C) A infraestrutura das redes se distribui de forma homogênea e não está submetida aos interesses do mercado, o que não 

influencia diretamente no acesso à informação.  
(D) Existem as redes de serviços públicos ou privados, de transportes e de solidariedade que se mobilizam para prestar ajuda 

às vítimas de problemas diversos, como desastres naturais. 

 

39 
Sobre a rede de comunicação no Brasil, em específico a expansão da telefonia fixa e móvel no Brasil, analise as afirmativas 
a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as Falsas. 
(     ) A expansão da telefonia fixa e móvel foi fundamental para a rápida disseminação da internet em escala globalizada ainda 

que existam diferenças significativas de densidade das redes nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
(     ) No Brasil, ocorreu uma rápida expansão da telefonia celular, a partir de 1990, como resultado de programas de 

privatizações e da precariedade da infraestrutura da telefonia fixa. 
(     ) A telefonia passou por um pequeno salto no contexto da terceira revolução industrial, mesmo com o desenvolvimento 

tecnológico de transmissão digital, tecnologia analógica e digital e a integração da telefonia com a internet. 
A sequência está correta em 
(A) V, V, F. 
(B) V, V, V. 
(C) F, F, F. 
(D) V, F, F. 

 

40 
Desde a sua origem, as cidades se caracterizavam pelos desequilíbrios socioambientais, como a segregação social, as 
diversas formas de poluição e exteriorização da qualidade de vida. Mesmo assim, a partir da segunda metade do século 
XX, elas se tornaram o lugar preferido para, aproximadamente, metade da população mundial viver. Atualmente, a 
população urbana é maioria absoluta nos países desenvolvidos e o processo de urbanização tem avançado rapidamente 
nos países subdesenvolvidos e emergentes. Por causa disso, nas últimas décadas, intensificou-se o debate sobre a 
relação sociedade-natureza nas cidades, destacando-se a gravidade dos problemas ambientais urbanos. Acerca de 
problemas ambientais, analise as alternativas a seguir.  
I. Ocupação de áreas de risco. 
II. Impermeabilização do solo. 
III. Intervenção natural dos corpos de água. 
IV. Necessidade de implantação de aterros sanitários. 
São considerados problemas ambientais urbanos 

(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
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BIOLOGIA 
 

41 
Observe a tirinha a seguir. 
 

 
(Fernando Gonsales. Disponível em https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/139554811157/por-fernando-gonsales.) 

 

O lixo dos mais diversos tipos são materiais poluentes resultado das atividades humanas, principalmente nas sociedades 
industrializadas. Os poluentes podem afetar a vida de uma ou mais espécies de uma comunidade biológica causando 
desequilíbrios no ecossistema. O esclarecimento e a educação da população podem contribuir para o controle da poluição. 
De acordo com o exposto, associe, adequadamente, as duas colunas relacionando o desequilíbrio ambiental à metodologia 
mais adequada para seu controle. 
1. Poluição atmosférica. 
2. Efeito estufa. 
3. “Buraco” na camada de ozônio. 
4. Eutrofização. 
5. Extinção de espécies. 
(     ) Uso de biotecnologia para o controle de pragas e reduzindo, assim, o uso de controle químico. 
(     ) Proibição da liberação industrial de CFCs. 
(     ) Utilizar fontes energéticas limpas. 
(     ) Uso de sistema de depuração em caldeiras de combustão de carvão. 
(     ) Tratamento de esgoto. 
A sequência está correta em 
(A) 1, 3, 4, 2, 5. 
(B) 3, 5, 1, 4, 2. 
(C) 4, 2, 1, 3, 5. 
(D) 5, 3, 2, 1, 4. 

 

42 
Na imagem da gástrula, a formação do tecido muscular esquelético e os alvéolos pulmonares têm origem em quais 
estruturas, respectivamente? 

 
(Disponível em: http://www.macmillanhighered.com/BrainHoney/Resource/6716/digital_first_content/trunk/test/hillis2e/asset/img_ch38/c38_fig13. 

jpg. Adaptado por Consulplan, 2018.) 

A alternativa que responde corretamente à pergunta é: 
(A) 2 e 5. 
(B) 3 e 4. 
(C) 4 e 6.  
(D) 4 e 7. 
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43 
Observe a imagem ao lado que indica características 
diferenciadas do sistema digestivo de diversos 
mamíferos. Marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas o que se afirma sobre o tema. 
(     ) O indivíduo A é um insetívoro com intestino 

curto sem ceco. 
(     ) O animal B é um herbívoro com estômago 

simples e ceco bem desenvolvido. 
(     ) O animal C é um herbívoro não ruminante com 

intestino longo e ceco bem desenvolvido. 
(     ) O animal D é um carnívoro com intestino longo 

e ceco pouco desenvolvido. 
A sequência está correta em 
(A) V, F, V, F.  
(B) V, V, F, F.  
(C) F, V, F, V.  
(D) V, V, V, V.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(HICKMAN et al, 2004. Modificado.) 

 

44 
“As glândulas são órgãos secretores cujo parênquima é constituído de tecido epitelial glandular e o estroma, tecido conjuntivo 
que sustenta e nutre as células glandulares. Podem ser classificadas como endócrinas e exócrinas. As endócrinas liberam suas 
secreções _______________ e as exócrinas liberam para __________________ ou para ___________________. Um exemplo 
de glândula endócrina é a ____________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
(A) fora do corpo / dentro do sangue / fora do sangue / hipófise 
(B) no sangue / fora do corpo / cavidade corporal / paratireoide 
(C) no sangue / ambientes internos / fora do corpo / glândula salivar 
(D) nas cavidades corporais / dentro do sangue / o plasma / suprarrenal 
 

45 
Em genética, algumas características são expressadas pela interação de alelos de dois ou mais genes. É o caso da cor da 
plumagem de periquitos-australianos. A determinação das cores básicas da plumagem dessas aves (verde, azul, amarela e 
branca) é controlada por dois genes principais com segregação independente, cada qual com dois alelos (Aa e Bb). 
Periquitos homozigotos recessivos são brancos. Periquitos recessivos para o gene a, mas que apresentam pelo menos um 
alelo dominante para o gene B são amarelos. Já os homozigóticos recessivos para o gene b e que apresentam pelo menos 
um alelo dominante A são azuis. Os periquitos com pelo menos um alelo dominate para cada gene são verdes. O 
cruzamento entre periquitos fêmea verde duplo-heterozigotos com periquito macho amarelo (este filho de fêmea branca) 
produzirá qual probabilidade de periquitos azuis? 
(A) 2/16. 
(B) 3/16.  
(C) 9/16.  
(D) 0 (zero). 
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46 
Os ambientes aquático e terrestre possuem características diferenciadas, e os animais necessitam de anatomia e fisiologia 
adaptadas a essas modificações. As informações a seguir referem-se a características ambientais e fisiológicas dos animais 
que vivem nesse ambiente. Desta forma, associe adequadamente as colunas a seguir. 
1. Ambiente aquático. 
2. Ambiente terrestre. 
3. Comum aos dois ambientes. 
(     ) Nesse ambiente, o aumento da temperatura diminui a solubilidade dos gases. 
(     ) Há aproximadamente 21% de oxigênio e 0,3% de CO2. 
(     ) O oxigênio é o gás essencial para a respiração dos animais que ali vivem. 
(     ) Os órgãos respiratórios mais adaptados são evaginações. 
(     ) Os órgãos respiratórios mais adaptados são invaginações. 
(     ) Dentre os ambientes, este apresenta maior viscosidade e densidade. 
A sequência está correta em 
(A) 1, 2, 3, 1, 2, 1. 
(B) 2, 1, 2, 1, 2, 1. 
(C) 3, 1, 3, 2, 1, 1. 
(D) 2, 3, 2, 1, 2, 2. 

 

47 
A membrana plasmática ou plasmalema, de espessura de 7,5 a 10 nm, é visível ao microscópio eletrônico como uma estrutura 
trilaminar (devido à técnica histológica), denominada unidade de membrana. Compostas principalmente de fosfolipídios e 
proteínas, essa camada bimolecular é responsável por importantes funções na célula; analise-as. 
I. A entrada na célula de macromoléculas ocorre por processos que envolvem modificações em sua forma, formação de 

vesículas de endocitose e atividade do citoesqueleto. 
II. Trocas de substâncias entre a célula e o meio onde vive, como moléculas pequenas e íons, através de canais constituídos 

pelas proteínas integrais. 
III. Possui junções comunicantes, que possibilitam a troca de íons e pequenas moléculas, comum em todos os tipos celulares. 
IV. Transporte de substâncias, de forma ativa, com gasto de energia, como alguns íons e a água. 
São funções da membrana plasmática apenas as afirmativas 
(A) I e II.  
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e III. 

 

48 
A seguinte notícia foi postada no site do jornal G1 Santarém, do dia 14 de março de 2018. 
 

“Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), em Santarém, oeste do estado, está com uma baixa de 
30% nas doações de sangue e por isso reforça a necessidade de receber todos os tipos sanguíneos, positivos e negativos. 
Além de Santarém, a fundação envia sangue para hospitais de outras 18 cidades do estado. O Hemocentro tem enfrentado 
dificuldades para coletar sangue O+ e aqueles que são considerados raros: A–, O–, B–, AB– e AB+.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/pa/.) 
 

Analise a situação hipotética sobre a quantidade de sangue disponível no Hemopa: 

 15 L de sangue que não possui aglutinina com antígeno Rh. 

 10 L de sangue que não possui aglutinogênio e ausência de antígeno Rh. 

 5 L de sangue que não possui aglutinina e ausência de antígeno Rh. 

 25 L de sangue que possui apenas um tipo de aglutinogênio e que não pode doar para os que são tipo B. Também está 
presente o antígeno Rh. 

A quantidade de sangue disponível para pessoas do tipo A 
+

 é de: 

(A) 10 L. 
(B) 15 L. 
(C) 25 L. 
(D) 35 L. 
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49 
“Depois de sete anos de trabalho, um grupo de 575 botânicos do Brasil e de outros 14 países concluiu a versão mais recente 
de um amplo levantamento sobre a diversidade de plantas, algas e fungos do Brasil, agora calculada em 46.097 espécies. 
Quase metade, 43%, é exclusiva (endêmica) do território nacional. O total coloca o Brasil como o país com a maior riqueza de 
plantas no mundo – a primeira versão do levantamento, publicada em 2010, listava 40.989 espécies. Esse número não vai 
parar de crescer tão cedo porque novas espécies são identificadas e descritas continuamente em revistas científicas. Em 
média, os botânicos apresentam cerca de 250 novas espécies por ano.”  

(Pesquisa Fapesp – A maior diversidade de plantas do mundo, por Carlos Fioravanti. Março, 2016.) 
 

Reconhecendo tão grande riqueza em biodiversidade, analise as afirmativas a seguir. 
I. Plantas e algas pertencem ao mesmo reino por possuírem características semelhantes como célula eucarionte, autótrofa 

e pluricelulares, mas com divisão específica devido a diferenças em seus ciclos reprodutivos. 
II. Os fungos, seres heterótrofos, diferem dos vegetais em vários aspectos. Mesmo com parede celular, apresentam quitina 

em sua estrutura. Algumas espécies de ascomicetos se associam com algas unicelulares formando os líquens. 
III. As plantas possuem ciclo diplonte com reprodução sexuada através da fecundação do grão de pólen ao estigma da flor. 
IV. As algas podem ser pluri ou unicelulares. Exemplos de cada uma são clorofíceas e rodofíceas, consideradas seres responsáveis 

pela maior quantidade de oxigênio do planeta. Essas últimas, em desequilíbrio populacional, podem provocar as marés 
vermelhas, fenômeno em que se proliferam as algas liberadoras de toxinas letais para animais. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
(A) I. 
(B) II. 
(C) I e II. 
(D) I, III e IV. 
 

50 
O Diabetes insipidus é causado por uma disfunção hormonal da hipófise que implica baixa produção de hormônio antidiurético 
(ADH). Devido a isso, uma consequência direta provocada por essa alteração hormonal é: 
(A) Diminuição da produção de urina. 
(B) Diminuição de insulina pelo pâncreas. 
(C) Alteração da permeabilidade no ureter. 
(D) Pequena ou nula reabsorção de água nos túbulos renais distais. 
 

FÍSICA 
 

51 
O ponto de aplicação do peso de um corpo é denominado: 
(A) Equilíbrio. 
(B) Resultante. 
(C) Aceleração. 
(D) Centro de gravidade ou baricentro. 
 

52 
Após muitos estudos dos cientistas, hoje sabemos que a luz é constituída por minúsculas partículas elementares, que foram 
denominadas como fótons. Inúmeros são os questionamentos sobre os fótons, sem dúvida essas perguntas movem o 
desenvolvimento da ciência. O estudo dessas partículas vem se tornando cada vez mais comum e importante. No entanto, a 
luz e seu comportamento nem sempre foram tão claros. Acerca da luz sempre giraram inúmeras dúvidas para a humanidade, 
inicialmente e até o século XIX, a suposição era de que a luz viajava a uma velocidade infinita, ou seja, ela era instantânea. 
Nesse mesmo século experiências realizadas por diversos cientistas começaram a desvendar algumas suposições até então 
não provadas e, por exemplo, a utilização de sistemas de espelhos posicionados a grandes distâncias, foi possível permitir, 
demonstrar, que a luz se propagava com uma determinada velocidade que não era infinita, mas, sim, finita (velocidade da luz 
é conhecida como sendo c = 3 x 108 m/s). Finalmente, no início do século XX, em 1905, foi comprovada a dualidade onda 
partícula da luz, explicando satisfatoriamente o efeito, dando o nome à partícula luminosa de fóton. Assim o cientista Albert 
Einstein explicou o efeito fotoelétrico, que lhe rendeu um prêmio Nobel pelo feito. A respeito de fóton é correto afirmar que 
ele faz parte do estudo 
(A) da hidrostática. 
(B) da mecânica quântica. 
(C) da gravitação universal. 
(D) do impulso e quantidade de movimento. 
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53 
No lançamento oblíquo no vácuo a trajetória descrita, em relação à Terra, é uma 
(A) reta. 
(B) espiral. 
(C) parábola. 
(D) circunferência. 

 
54 
“Se a velocidade de uma partícula de um fluido aumenta enquanto ela se escoa ao longo de uma linha de corrente, a 
pressão do fluido deve diminuir e vice-versa”, esse é o Princípio de: 
(A) Stevin. 
(B) Pascal. 
(C) Bernoulli. 
(D) Torricelli. 

 
55 

‘Até hoje não sei como fiz aquele gol’: há 20 anos, Roberto Carlos acertava o chute que desafiou a física 
 

“Alguém um dia fará um gol lindo parecido com o meu ainda. Pode demorar, mas vai acontecer”, cravou. 
A ciência, porém, não tem tanta certeza disso... ‘Não acredito que esse chute se repetirá’, diz físico. 

 

O gol de Roberto Carlos em 1997 “desafiou a física” e também impressiona os cientistas até hoje. 
Quando o chute aconteceu, físicos de todo o mundo ficaram intrigados pelo lance, o que motivou uma série de estudos e 

análises sobre a aerodinâmica e a trajetória da bola no Estádio Gerland, em Lyon. 
Os cientistas fizeram uma série de experimentos e análises, chegando por fim a uma equação que “explica” o caminho que 

a bola percorreu e as forças que entraram naquele momento histórico. “Na trajetória da bola pode desviar significativamente do 
circular, desde que o chute tenha longa distância. Desta forma, a trajetória se torna surpreendente e imprevisível para o goleiro”, 
escreveram. “É assim que interpretamos o famoso gol do brasileiro Roberto Carlos contra a França, em 1997. A falta foi cobrada 
de uma distância aproximada de 35 metros, ou seja, uma distância na qual é possível esperar essa trajetória inesperada. Levando 
em conta que o chute também foi forte, o que era outra característica de Roberto Carlos, a trajetória da bola curva brutalmente 
em direção à rede, em uma velocidade ainda grande, o que surpreende o goleiro”, acrescentaram os quatro cientistas, em outro 
trecho. 

“Embora a física explique perfeitamente a trajetória da bola, as condições, como potência do chute, ponto do impacto 
do pé do Roberto Carlos na bola e distância às traves, que fizeram com que ela ocorresse são tão raras que podemos    
chamá-la de milagrosa”, decreta o Prof. Dr. José Fernando Fontanari, professor titular do IFSC (Instituto de Física de São 
Carlos) da USP (Universidade de São Paulo) e membro do corpo editorial dos periódicos Physics of Life Reviews e Theory in 
Biosciences, em entrevista ao ESPN.com.br. 
 

 
(Disponível em: http://www.espn.com.br/noticia/700107_ate-hoje-nao-sei-como-fiz-aquele-gol-ha-20-anos-roberto-carlos-acertava-o-chute-que-

desafiou-a-fisica. Publicado em 03/06/2017 e atualizado em 08/06/2017.) 
 

Embora tenha sido espetacular, esse gol de Roberto Carlos é pura Física. 
Caso a bola não tivesse entrado no gol e parado nas redes, ela continuaria em uma incrível trajetória  
(A) vertical no vácuo. 
(B) com efeito Magnus. 
(C) em movimento retilíneo uniforme.  
(D) em movimento retilíneo uniformemente variado. 
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56 
No arrastamento de um corpo numa superfície, com atrito, a energia dissipada é transferida às suas moléculas e átomos, 
que sofrem um aumento de energia cinética. Essa energia cinética interna é chamada energia 
(A) elétrica. 
(B) térmica. 
(C) mecânica. 
(D) hidráulica. 

 

57 
‘O som da guitarra é tão poderoso quanto o da voz humana’, diz Joe Satriani 

 

Guitarrista norte-americano está no Brasil pela sexta vez. 
Músico desenha suas guitarras. 

 

O norte-americano Joe Satriani, cujo apelido é “o professor”, esteve em São Paulo. Ele consegue misturar uma porção 
generosa de Jimi Hendrix com Bossa Nova. Seu apelido se justifica: foi ele que ensinou os amigos Steve Vai e Kirk Hammet, do 
Metallica, a tocar guitarra. Pela sexta vez está no Brasil para tocar com as guitarras que ele próprio desenha. 

Satriani falou ao Jornal da Globo. Fora do palco, ele não tem nada a ver com a imagem do rock pesado. Fala macio.  
Satriani foi criado ouvindo bossa nova. “O violão que eu aprendi a tocar era o da minha irmã, que tinha cordas de nylon. 

E é bom para o estilo”, diz o guitarrista. 
(Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL705517-7085,00-O+SOM+DA+GUITARRA+E+TAO+PODEROSO+QUANTO+O+DA+VOZ+ 

HUMANA+DIZ+JOE+SATRIANI.html.) 

Um som apresenta sempre três características que o distinguem de outros sons; assinale-as. 
(A) Timbre, altura e intensidade. 
(B) Timbre, interferência e harmonia. 
(C) Amplitude, harmonia e sonorização. 
(D) Amplitude, sonorização e interferência. 

 

58 
Nasa lança nova missão para investigar o interior e detectar terremotos em Marte 

 

Sonda quer descobrir características da crosta, manto e núcleo do planeta  
vermelho, além de medir as atividades sísmicas e analisar vulcões. 

 

 
 

Neste sábado (5), a agência espacial americana (Nasa) inicia sua inédita missão para estudar o interior de Marte – como 
será o núcleo do planeta vermelho? Um sismógrafo, instrumento que detecta e registra as vibrações, será inserido na 
superfície pela primeira vez. 

Tudo isso para tentar outro feito único: a Nasa, além de ver o que está abaixo do solo de Marte, quer ser pioneira e 
detectar terremotos além da Terra e avaliar o impacto dos meteoritos. A missão, chamada de InSight, será a primeira a 
escavar profundamente a crosta do planeta, indo 15 vezes mais longe do que qualquer outra missão. 

Em 2003, foi o ano que Marte chegou mais perto da Terra em 60.000 anos: os planetas chegaram a ficar separados por 
‘apenas’ 55,6 milhões de quilômetros (em parâmetros astronômicos, essa distância é relativamente pequena). A próxima vez 
que Marte “visitará” a Terra será em 31 de julho de 2018.  

(Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/nasa-lanca-nova-missao-para-investigar-o-interior-e-detectar-terremotos-em-
marte.ghtml.) 

 

É correto afirmar que 55,6 milhões de quilômetros em notação científica correspondem a: 
(A) 5,56 . 107 km. 
(B) 55,6 . 107 km. 
(C) 556 . 107 km. 
(D) 5560 . 107 km. 
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59 
Sobre Movimento Circular Uniformemente Variado (MCUV), assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A forma linear é uma de suas funções. 
(B) A forma angular também é uma de suas funções. 
(C) Possui como relações: s = φR; v = ωR e α = yR; y = cte (escalar) ≠ 0. 

(D) O movimento circular uniformemente variado é um movimento periódico. 
 

60 
Sobre ondas sonoras, assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A) O som se propaga no vácuo. 
(B) Elas precisam de um meio para se propagar: gás, líquido, sólido. 
(C) São consideradas ondas de pressão, pois se propagam a partir de variações de pressão do meio. 
(D) Alguns animais, como o cachorro e o morcego, conseguem captar altas frequências de até 100.000 Hz. 
 
 

QUÍMICA 
 
Analise a figura e as informações a seguir para responder às questões 61 e 62. 
 

 
 

A figura se refere à fexofenadina, que é um medicamento anti-histamínico usado no tratamento da rinite alérgica e sintomas 
alérgicos similares como a urticária idiopática crônica. Foi desenvolvido como sucessor e alternativa para a terfenadina, 
um anti-histamínico com potenciais de contraindicações sérias. A fexofenadina, assim como outros anti-histamínicos de 
segunda e terceira geração, não atravessa a barreira hemato-encefálica, portanto, causa menos sonolência que os antagonistas 
dos receptores H1 histaminérgicos de primeira geração. Sua ação se dá pelo antagonismo dos receptores H1 da histamina. 
 

61 
Com relação ao fexofenadina, assinale a alternativa que apresenta corretamente a fração mássica, em %, para o elemento 
ametálico de menor eletronegatividade. 
(A) 2,79. 
(B) 7,78. 
(C) 12,77. 
(D) 76,65. 
 

62 
Assinale a alternativa correta acerca do número de carbonos assimétricos e de hibridação sp2, respectivamente. 
(A) 0 e 0. 
(B) 1 e 18. 
(C) 1 e 19. 
(D) 3 e 20. 
 

63 
Analise as afirmativas sobre as reações de oxidação em alcenos. 
I. Quando não há rompimento de cadeia carbônica e oxidação branda, há produção de diálcool vicinal. 
II. Quando a oxidação é enérgica e a cadeia é rompida, forma-se aldeído. 
III. Quando ocorre ozonólise e a cadeia é rompida, se o carbono da dupla ligação for ramificado, forma-se cetona. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
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64 
Assinale a alternativa que indica corretamente o produto em uma reação de um álcool secundário, utilizando soluções 
ácidas de dicromato de potássio ou de permanganato de potássio como agente oxidantes. 
(A) Cetona. 
(B) Aldeído. 
(C) Não há produto. 
(D) Ácido carboxílico. 
 

65 
Ao analisarmos uma embalagem de sal de frutas, observamos que em sua composição há carbonato de sódio, bicarbonato 
de sódio e ácido cítrico. Os sais em questão reagem com o ácido clorídrico no estômago aliviando a sensação de queima. 
Assinale a alternativa que corresponde corretamente à quantidade de massa, em g, de sal formado no estômago ao 
diluirmos 2,15 g de bicarbonato de sódio em 150 mL de água. 
(A) 1,19. 
(B) 2,37. 
(C) 2,99. 
(D) 14,33. 
 

66 
Analise o quadro a seguir. 
 

Metais 
X energia de ionização 
Y afinidade eletrônica 

formam A 

Ametais 
J energia de ionização 
K afinidade eletrônica 

formam B 

 

Substituindo X, Y, A, J, K e B, respectivamente, tem-se como alternativa que completa corretamente o quadro: 
(A) Alta, baixa, cátion, baixa, alta e ânion. 
(B) Baixa, baixa, cátion, alta, alta e ânion. 
(C) Alta, alta, cátion, baixa, baixa e ânion. 
(D) Baixa, alta, cátion, alta, baixa e ânion. 
 
Tendo a reação entre o ácido fosfórico e o hidróxido de bário responda às questões 67 e 68. 
 

67 
Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao menor coeficiente estequiométrico inteiro para esta reação. 
(A) 8. 
(B) 11. 
(C) 12. 
(D) 24. 
 

68 
Assinale a alternativa que demonstra a quantidade aproximada, em g, de sal produzido a partir de 490 g de ácido. 
(A) 245. 
(B) 550. 
(C) 1200. 
(D) 1500. 
 

69 
Analise as reações a seguir. 
I. Fio de cobre mergulhado em nitrato de prata. 
II. Objeto de ferro mergulhado em solução aquosa de ácido sulfúrico. 
Assinale, a seguir, a alternativa INCORRETA acerca das reações. 
(A) Na reação II são produzidos gás e sal de ferro. 
(B) Na reação I há depósito de material sobre o metal. 
(C) Na reação I o íon nitrato participa da reação com o cobre. 
(D) Na reação II há uma “efervescência” da corrosão do metal. 
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70 
A quantidade de matéria correspondente a 1 mol de substância pode ocupar volumes variados dependendo do estado 
físico do material, da pressão e da temperatura. Como exemplo, podemos citar a água (considerando 1 mol a 18 g): 

 No estado sólido (gelo), volume de 19,6 cm3. 

 No estado líquido, volume de 18 cm3. 

 No estado gasoso, volume de 35L a 150 °C e 1 atm. 
Considerando que nas CNTP (Condições Normais de Temperatura e Pressão), a 0 °C e a pressão de 1 atm, o volume molar 
dos gases é de 22,4L/mol, assinale a alternativa que apresenta o volume molar, em L, de um tanque que transporta 200 kg 
de metano a uma temperatura de 30 °C e pressão de 200 atm. 
(A) 153,8. 
(B) 1553. 
(C) 15581. 
(D) 157370. 
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 Serão eliminados os candidatos que não somarem pelo menos 40 (quarenta) pontos na Prova de Redação. 

 

 
Medicina Preventiva: a nova fórmula de como saber envelhecer com saúde 

 

Segundo o pai da medicina moderna, Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, dizia: “Que o alimento seja seu remédio, e 
que o seu remédio seja seu alimento”. 

 A cada dia que passa a medicina preventiva se torna mais popular na sociedade e o verdadeiro must-have dos médicos e 
pacientes. As prevenções de doenças ganharam prioridade de diversas pessoas no século 21.  No dia a dia, incansáveis vezes 
nos deparamos com problemas de saúde, seja de origem genética, outras pelo sedentarismo, stress ou inadequação 
nutricional, dentre outras. A Dra. Jessica Zarro, médica e proprietária da clínica LeevWell, na Barra da Tijuca, prioriza uma 
alimentação saudável, suplementação e homeostase hormonal. Para ela, a receita para um envelhecimento com saúde está 
na combinação dessas três vertentes.  

A medicina preventiva ganhou o interesse de diversos profissionais no mundo todo.  Seu foco é não deixar que o 
paciente venha desenvolver a doença, foi criada para melhorar o bem-estar e a autoestima de cada um. Já é uma realidade 
viver com qualidade de vida independente da idade, e sem doenças indesejáveis como diabetes, hipertensão arterial, dentre 
outras. 

(Jornal do Brasil, 16/05/2017.) 

 
Alimentação adequada e saudável aumenta a imunidade e pode prevenir doenças 

 

A escolha saudável diz respeito à ingestão de alimentos que possuem sua composição nutricional balanceada, mas 
também, a como os alimentos são combinados entre si e preparados, a características do modo de comer e às dimensões 
culturais e sociais das práticas alimentares. 

O que você come influencia sua saúde, reflete em sua imunidade, diminui as chances de ficar doente e ajuda na 
recuperação mais rapidamente. O sistema imunológico do nosso corpo tem uma série de reações bioquímicas que dependem 
de minerais específicos, vitaminas e aminoácidos. Uma dieta pobre e incompleta pode não oferecer os nutrientes necessários 
e as células de defesa de nosso corpo acabam ficando menos eficientes.  

“Quando falamos de uma alimentação saudável, precisamos pontuar que isso significa também variedade”, alerta 
Fabiana Nalon, mestre em nutrição humana pela Universidade de Brasília (UnB). “Não existe um alimento perfeito. A pessoa 
diz que come fruta, mas se for somente banana e mamão não resolve, pois existem alguns minerais e nutrientes que só vão 
ser encontrados na pera, na maçã ou na casca de outra fruta. Então, quanto mais variada e colorida a alimentação, maiores as 
chances de ter um sistema imunológico bem preparado”, acrescenta. “Se a pessoa come alface todos os dias e acha que come 
verdura, está errado. Isso não serve completamente ao propósito. O ideal é procurar, por exemplo, uma folha mais escura, 
um alimento in natura vermelho ou laranja, como rúcula, maçã, tomate, beterraba, abóbora e outros. O ideal é ter um prato 
sempre colorido, mas variado ao longo dos dias”. 

(Afonso Soares de Oliveira Sobrinho. Disponível em: http://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/destaques/1138-alimentacao-
adequada-e-saudavel-aumenta-a-imunidade-e-pode-prevenir-doencas. Acesso: 23/11/2017.) 
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(Disponível em: https://desafiocecom.wordpress.com/2016/09/13/tirinha-a-importancia-de-uma-alimentacao-saudavel/.) 

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

“Medicina preventiva a partir de mudanças de hábitos alimentares”. 
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INSTRUÇÕES 
 

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

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

2. Não será permitida, 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. O 

candidato deverá colocar seus pertences (lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie, brincos, 

piercings, anéis, colares, pulseiras, óculos escuros, relógio de qualquer modelo, calculadoras, protetor auricular, 

aparelho de surdez, aparelhos sonoros, fone de ouvido, pager, telefones celulares desligados, 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 outro aparelho eletroeletrônico), na embalagem de recolhimento. Especificamente não será 

permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos 

equipamentos anteriormente descritos. 

3. Não será permitido ao candidato realizar anotações de suas opções de resposta (cópia de gabarito) em 

qualquer 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 da Folha de Respostas (Gabarito) e 

Folha de Texto Definitivo. 

5. O Caderno de Provas consta de Prova de Redação e Prova Objetiva constituída de 70 (setenta) questões. Leia-o 

atentamente. 

6. As questões da prova objetiva são do tipo múltipla escolha, com 4 (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 na Folha 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 só poderá entregar o caderno de provas, as Folhas de Respostas e de Texto Definitivo e ausentar-se 

da sala após transcorridas 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da mesma. Por questões de 

segurança, o candidato somente poderá se retirar do local portando seu caderno de provas no decorrer dos 

últimos 30 (trinta) minutos para o término do processo seletivo. 

10. A divulgação do resultado pertinente ao 2º Processo Seletivo 2018, para o preenchimento de vagas no curso 

de Medicina do UniSL, Centro Universitário São Lucas, com a relação nominal em ordem de classificação dos 

50 (cinquenta) candidatos classificados será divulgado oficialmente pelo UniSL, Centro Universitário São Lucas, 

no dia 22 de junho de 2018, afixado na sede do Centro Universitário São Lucas, nos sites www.saolucas.edu.br 

e www.consulplan.net, podendo ainda ser conhecido pelos telefones (69) 3211-8020, (69) 3211-8075,          

(69) 3211-8076, (69) 3211-8077 e (69) 3211-8078. 

11. Os candidatos aprovados e classificados devem efetuar suas matrículas, nas dependências do UniSL, Centro 

Universitário São Lucas, no endereço Rua Alexandre Guimarães, 1.927 – Bairro Areal, Porto Velho/RO, CEP 

76.804-373, conforme calendário abaixo:  

1ª chamada: dias 22/06, 25/06, 26/06 e 27/06, das 8h às 18h e dia 23/06, das 8h às 11h. 

2ª chamada: dias 28/06, 29/06, 02/07 e 03/07, das 8h às 18h e dia 30/06, das 8h às 11h. 




