
REGULAMENTO

Processo Seletivo - 20/05/2018

ATENÇÃO: PROVA nº 1
 ASSINALE no local apropriado de seu cartão 

de resposta o nº 1 desta prova.

Leia atentamente as seguintes instruções:
01. Você receberá do fiscal o seguinte material em sequência:
 a) Um caderno com o enunciado de 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha;
 b) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada 

pergunta;
 c) Uma prova discursiva de Biologia e uma prova de Redação.
02. Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal.
03. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 

a), b), c) e d);  somente uma responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; 
a marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta. 

04. As questões são identificadas pelo número que se situa junto de seu enunciado.

05. Preencha completamente o retângulo ( )correspondente à letra escolhida, com tinta 

azul ou preta. Não utilize ponto (.), traço (-), X (xis) ou qualquer outra marca.
06. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo, 

em nenhuma hipótese será fornecido um substituto. NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, 
NEM RASURAS.

07. Após 3 horas e meia do início da prova serão recolhidos: o caderno de prova e o cartão de resposta.

Atenção
 Condição de anulação da prova:
 1) Retângulos preenchidos à lápis ou caneta hidrocor.
 2) Não preenchimento do número da prova no cartão de respostas.
08. Quando terminar, entregue ao fiscal: a prova de redação e a discursiva de Biologia.
09. Nesta prova, as questões de Português estão numeradas de 01 a 08; de Inglês de 09 a 16, de 

Física de 17 a 22, de Química de 23 a 30, de Biologia de 31 a 40, Geografia de 41 a 46; História 
de 47 a 52 e de Matemática de 53 a 60.

10. Boa prova.
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Português
Texto 1: 

Cuidado em domicílio 
(Adaptado)

Ana Cláudia Peres
Agentes comunitários de saúde são legítimos mobilizadores sociais, mas isso ainda não é suficiente para 

garantir o pleno reconhecimento desses profissionais. 
Era uma visita domiciliar de rotina. Mas a agente comunitária de saúde Haíla Rangel Pimenta percebeu 

que o gatinho ao pé da mesa tinha uma grande ferida no olho esquerdo. Durante o café, ela também notou uma 
lesão no braço da dona da casa, algo como um “pequeno furúnculo” — pelo menos foi assim que a senhora 
tentou desconversar naquele dia. Haíla não se convenceu e marcou uma consulta da moradora com a médica do 
Posto de Saúde da Família Maria Cristina, em Mesquita, município da Baixada Fluminense, onde atua desde 
2010. O atendimento revelou esporotricose — micose que pode afetar homens e animais, especialmente os 
felinos. “Voltei à comunidade com o enfermeiro, conversei com o restante da equipe, fizemos pesquisas. No 
dia seguinte, estávamos com uma palestra pronta. Depois, saímos colando cartazes alertando sobre os cuidados 
e acabamos descobrindo inúmeros outros casos na região”, lembra Haíla.
Disponível em: http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/sites/default/files/radis_178_web.pdf. Acesso em: 17 abr. 2018.

Texto 2:

Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-Ox621NrTKDQ/
Tfahmq04yxI/AAAAAAAAAU4/oSwLsKYno_I/s1600/ACS_

talk.png. Acesso em 15 abr. 2018.

01) Considerando os textos 1 e 2, assinale 
a opção correta.

a) “Agentes comunitários de saúde não são legí-
timos mobilizadores sociais.”

b) Ser mobilizador social “é o suficiente para 
garantir o pleno reconhecimento desses pro-
fissionais”.

c) “Durante o café [Haíla Rangel] não notou uma 
lesão no braço da dona da casa”.

d) “Era uma visita domiciliar de rotina”. Haíla 
Rangel observou que o gatinho da casa tinha 
uma grande ferida no olho esquerdo e que a 
dona da casa tinha um machucado no braço 
e foi investigar.

02) No trecho do texto 1: Agentes comunitá-
rios de saúde são legítimos mobilizadores 
sociais, mas isso ainda não é suficiente 
para garantir o pleno reconhecimento 
desses profissionais. 

 O fragmento destacado é retomado por  
meio de recurso coesivo representado 
pelo termo:

a) isso. 
b) ainda.
c) mais.
d) pleno.
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Texto 3

Cuidado em domicílio
(Adaptado)

Ana Cláudia Peres
Se quando prestou o concurso Haíla não sabia exatamente o que fazia um ACS (sigla pela qual a categoria é 

conhecida dentro e fora do Sistema Único de Saúde), hoje ela não tem dúvidas. “Não somos atores coadjuvantes 
da saúde pública, somos fundamentais. Durante as visitas domiciliares, atuamos para garantir todo o cuidado e a 
atenção que a nossa comunidade merece. Nosso trabalho preventivo vale muito”, afirma, defendendo que “a melhor 
coisa da vida” é ser agente comunitária de saúde. “Vivo por minha comunidade e é para ela que eu quero todas as 
melhorias”. Oficialmente implantado em 1991 e inicialmente conhecido como Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS), o trabalho do ACS funciona hoje como uma espécie de espinha dorsal da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF), a despeito dos constrangimentos e ameaças que a categoria sofre repetidamente.

Disponível em: http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/sites/default/files/radis_178_web.pdfAcesso em: 17 abr. 2018.
03) No trecho do texto 3: Oficialmente implantado em 1991 e inicialmente conhecido como 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), o trabalho do ACS funciona hoje 
como uma espécie de espinha dorsal da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

 Sobre a relação entre os termos “como...espinha dorsal”, assinale a alternativa correta:
a) tem sentido depreciativo.
b) trata-se de uma comparação.
c) tem sentido pejorativo.
d) trata-se de uma gíria.

04) No trecho do texto 3: Se quando prestou o concurso Haíla não sabia exatamente o que 
fazia um ACS (sigla pela qual a categoria é conhecida dentro e fora do Sistema Único de 
Saúde), hoje ela não tem dúvidas. “Não somos atores coadjuvantes da saúde pública, 
somos fundamentais. Durante as visitas domiciliares, atuamos para garantir todo o cuida-
do e a atenção que a nossa comunidade merece. Nosso trabalho preventivo vale muito”, 
afirma, defendendo que “a melhor coisa da vida” é ser agente comunitária de saúde.

 Sobre a linguagem empregada nestes fragmentos, é correto afirmar que ela revela:
a) o uso de um recurso discursivo para valorizar a atuação dos agentes de saúde no Brasil.
b) o uso de um discurso linguístico que exclui a responsabilidade do governo sobre a saúde no Brasil.
c) o emprego de linguagem erudita para melhor atingir a população de baixa renda. 
d) o uso de uma linguagem coloquial para informar à população urbana que o trabalho dos 

agentes de saúde não tem nenhuma importância.

Texto 4

Parte de família
Ana Cláudia Peres

Na prática, como descreveu a pernambucana Tereza Ramos, líder comunitária e uma referência histórica 
entre os ACS, o agente comunitário de saúde é, antes de tudo, alguém que se identifica em todos os sentidos 
com a sua própria comunidade, principalmente na cultura, na linguagem e nos costumes. “Precisa gostar do 
trabalho. Gostar principalmente de aprender e repassar as informações, entender que ninguém nasce com o 
destino de morrer ainda criança”, disse em uma entrevista que se tornou célebre ao Jornal dos Agentes de 
Saúde do Brasil, ainda em 2013. [...] É por isso que, quando fala sobre os agentes comunitários de saúde, a 
pesquisadora e professora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), Márcia Valéria Moro-
sini, não consegue apenas tirar uma fotografia do momento atual. Ela faz questão de se referir a uma categoria 
profissional e a um trabalhador egresso dos movimentos populares que tem uma história anterior às discussões 
sobre saúde da família e que precede até mesmo a criação do SUS. “A gente está falando de uma história de 
trabalho que vem dos movimentos populares de saúde, da luta pela democratização, pela Reforma Sanitária”, 
recorda a pesquisadora. “Os sujeitos que se tornaram agentes comunitários de saúde são homens e mulheres 
que trouxeram para dentro do SUS essa história que começa na sociedade civil organizada”.

Disponível em: http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/sites/default/files/radis_178_web.pdfAcesso em: 17 abr. 2018.
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05) A partir das informações observadas no Texto 4, conclui-se que:
a) O agente comunitário de saúde não deve repassar informações e deve entender que 

alguns nascem com o destino de morrer ainda criança.
b) Os sujeitos que se tornaram agentes comunitários de saúde só podem ser mulheres e nunca 

os homens, critério determinado pelo SUS.
c) O agente comunitário de saúde é, antes de tudo, alguém que se identifica em todos os sentidos 

com a sua própria comunidade, principalmente na cultura, na linguagem e nos costumes.
d) Tudo isso é um grande desafio somente para os médicos, que possuem o conhecimento.

06) A palavra referência é acentuada pelo mesmo motivo que:
a) prática.
b) líder.
c) comunitária.
d) saúde.

Texto 5

Balde de gelo 
Ana Cláudia Peres

Nem sempre é assim. Ano passado, Haíla leu algo que a incomodou. Foi mesmo uma das piores coisas que 
podia ter visto sobre a profissão que abraça com afinco desde que começou a atuar na Estratégia de Saúde da 
Família. No Facebook, viu o comentário de uma médica: “Por que defender uma categoria que não tem nem 
formação?” “Aquilo foi como se jogassem um balde de gelo, que é pior que o de água fria”, diz [...]. “Pode-
mos não ter uma formação clássica, mas temos formação de vida e experiência. Quando entramos na casa de 
alguém, a gente observa, conversa, dialoga. Estamos atentos ao colesterol do hipertenso; à glicose do diabético. 
A gente olha se o esgoto tá correndo, se a caixa d’água tá tampada”. Tininha concorda: “A gente sabe se eles 
bebem água filtrada ou não, porque a gente bebe água na casa deles. A gente sabe o que eles comem no dia a 
dia porque a gente almoça com eles, toma café com eles.

Disponível em: http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/sites/default/files/radis_178_web.pdfAcesso em: 17 abr. 2018.

07) No trecho do texto 5: Podemos não ter uma formação clássica, mas temos formação 
de vida e experiência. Quando entramos na casa de alguém, a gente observa, conversa, 
dialoga. 

 Os termos grifados estabelecem, respectivamente, uma relação de:

a) condição, igualdade.
b) oposição, tempo.
c) consequência, modo.
d) finalidade, condição.

08) No trecho do texto 5: A gente olha se o esgoto tá correndo, se a caixa d’água tá tam-
pada.

 Os termos destacados indicam marca de:
a) uso do imperativo.
b) aproximação de antônimos.
c) ênfase.
d) oralidade.
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Inglês

World War I Unleashed Chemical Weapons 
and Changed Modern Warfare

One hundred years ago today (April 6), the United States declared war on Germany and entered into World 
War I (WWI), the global conflict that initiated the first widespread use of chemical weapons in warfare.

The scope of WWI’s chemical weaponry was unlike anything seen on the battlefield before. Over the course 
of the war — which lasted from July 28, 1914, to Nov. 11, 1918 — about 3,000 chemicals were investigated 
for military use, and 50 toxic agents were deployed on battlefields across Europe, killing an estimated 90,000 
to 100,000 people and leaving 1.3 million people injured, reported Chemical & Engineering News (CEN), the 
magazine of the American Chemical Society.  

Though chemical weapons were responsible for only about 1 percent of the Great War’s dead, they provided 
the 20th century with a dangerous new weapon of mass destruction, according to experts. And the terror they 
inspired ensured that this new chapter in modern warfare would be an ugly one. 

Thousands of casualties
But chemical attacks during wartime were usually very localized, with limited range. That changed on April 

22, 1915, when the German army released close to 170 metric tons of chlorine gas from nearly 6,000 cylinders 
buried in defensive trenches in Ypres, Belgium. Chlorine gas is yellow-green and smells like bleach; when it 
makes contact with moist body tissues, it produces an acid that can cause severe tissue damage, according to 
the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Minutes after the gas was released, 1,000 French and Algerian soldiers were dead, and nearly 4,000 more 
were injured, Gerard J. Fitzgerald, a researcher in the Department of History and Art History at George Mason 
University in Virginia, wrote in a study published in April 2008 in the American Journal of Public Health.

Witness accounts of chemical attacks and their aftermath were horrific. A British observer at Ypres des-
cribed French soldiers stumbling off the battlefield “blinded, coughing, chests heaving, faces an ugly purple 
color, lips speechless with agony,” Fitzgerald reported in his study.

Banning chemical agents
The specter of poison gas inspired an international agreement after WWI ended — the 1925 Geneva Pro-

tocol — which banned chemical and biological weapons during war.
According to the treaty, “the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of all analogous 

liquids, materials or devices, has been justly condemned by the general opinion of the civilized world,” and 
their prohibition “shall be universally accepted as a part of International Law, binding alike the conscience and 
the practice of nations.”
 

Global leaders continue to condemn the use of chemical weapons. In 1993, the United Nations banned 
mustard gas and other toxic agents through the Chemical Weapons Convention, prohibiting “the development, 
production, acquisition, stockpiling, retention, transfer or use of chemical weapons,” the Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), reported.  

And in 2013, the OPCW received the Nobel Peace Prize for its work as chemical weapons “watchdogs,” — 
for mobilizing nations to cease producing and storing lethal chemical weapons, and targeting cached weapons 
for safe disposal, with the ultimate goal of eliminating them completely.

But poisonous agents still pose a silent and deadly threat. Just this Tuesday (April 4), a chemical bombing in 
Syria claimed the lives of at least 70 people, many of them children, following an air attack that dropped bombs 
in Idlib Province, the New York Times reported. While the composition of the lethal gas is still unknown, it is 
thought to be a type of nerve agent, which disrupts neuron signals and can interfere with involuntary muscle 
movements, such as respiration.

Original article on Live Science.
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09) One hundred years ago: 
a) Chemical bombs were first used in the 

WWII.
b) Chemical weapons were created.
c) Chemical weapons were condemned.
d) Chemical weapons were first widespread 

used in warfare.

10) The scope of that chemical weaponry 
was ______ anything seen on the battle-
field before

a) Different from.
b) Similar to.
c) Like.
d) The same as.

11) According to the text the war lasted:
a) Almost four years.
b) More than four years.
c) Exactly four years and four months.
d) Nearly four years.

12) What did chemical wars give to the 20 
th century?

a) They gave to the 20 th century many locali-
zed attacks.

b) They gave to the 20 th century terror
c) They gave to the 20 th century a dangerous 

new weapon of mass destruction
d) They gave to the 20 th century many witnes-

ses of chemical attacks

13) According to description of a 
British observer at Ypres, French 
soldiers stumbling off the battle-
field were:

a) Blinded, lips speechless with agony.
b) Blinded, chests heaving, faces a beautiful 

purple color.
c) Blinded, coughing, chests calm.
d) Blinded, lips full of agony and anger words.

14) The general opinion of the civilized world 
condemned the use in war of:

a) Harmless materials.
b) Only some analogous liquids.
c) Asphyxiating, poisonous or other gases.
d) Harmless materials or devices.

15) “ … for mobilizing nations to cease 
producing and storing lethal chemical 
weapons…”. 

 Which sentence below has the same 
meaning of this sentence above?

a) … for mobilizing nations to cease producing 
and selling lethal chemical weapons…

b) … for mobilizing nations to cease to produce 
and storing lethal chemical weapons…

c) … for mobilizing nations to stop to produce 
and storing lethal chemical weapons…

d) … for mobilizing nations to stop producing 
and storing lethal chemical weapons…

16) The word witness means:
a) Agressor.
b) Testemunha.
c) Juiz.
d) Comparsa.

Marque o 
nº 1

no seu cartão de respostas.
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Física
17) Uma leitura em um termômetro clínico 

fornece um parâmetro para o diagnóstico 
de um quadro de infecção, pois tempera-
turas acima de 37 0 C, na escala Celsius, 
indicam febre.

 Observou-se, em um paciente, uma tem-
peratura de 96,8 0 F. Converta esse valor 
para a escala Celsius e marque a opção 
correta.

a) a escala citada não pode ser aplicada à 
indicação de febre.

b) o paciente não tem febre, t = 36 0 C. 
c) A temperatura excede a escala de um ter-

mômetro clínico (35,0  a 42,0 0 C).  
d) A temperatura do paciente chega a aproxi-

madamente 201 0 C.

18) Alguns dispendem recursos financeiros 
para o congelamento de seus próprios 
corpos esperando uma revolução médica 
que permita trazê-los de volta à vida. Por 
essa razão um corpo foi mantido a uma 
temperatura de 373 graus negativos, em 
certa escala de temperatura. Marque a 
alternativa correta abaixo para a escala 
adequada de temperatura.

a) Trata-se da escala Kelvin, pois a tempe-
ratura citada se encontra próxima do zero 
absoluto. 

b) Trata-se da escala Kelvin e a temperatura 
citada corresponde a  - 100 0 C.

c) A escala é a Fahrenheit e a temperatura em 
Kelvin é de 48 K.

d) A temperatura citada não pertence às esca-
las Celsius, Fahrenheit ou Kelvin.

19) Em um organismo saudável, o valor 
médio do fluxo (vazão (mL/s)) de san-
gue é o mesmo para a artéria aorta e 
para a soma dos capilares do corpo. 
A velocidade do sangue em cada um 
dos capilares é de 0,04 cm/s, enquan-
to na aorta é de 28,00 cm/s.  A área da 
seção por onde passa o sangue é de 
3,00 cm2 para a aorta e de 1,1 x 10-6 cm2 
para cada um dos capilares. Sabendo 
que temos uma única artéria aorta no 
organismo, qual seria o número apro-
ximado de capilares? Calcule e marque 
a alternativa correta.

a) 2 x 109 
b) 3 x 106

c) 4 x 103

d) 5 x 106

20) O olho humano é um sistema óptico 
complexo. Forma-se por vários meios 
transparentes atravessados pela luz e está 
sujeito a defeitos de visão, como a miopia, 
a hipermetropia, a presbiopia e o astigma-
tismo. Assim, com relação aos defeitos 
ópticos, marque a alternativa correta.

a)  Na miopia, falta de curvatura na córnea e/ou 
no cristalino.

b)  Na hipermetropia, excesso de curvatura na 
córnea e/ou no cristalino.

c)  Na presbiopia, aproximação do ponto próxi-
mo, embora a visão se conserve normal.

d)  No astigmatismo, córnea mais ovalada do 
que esférica.

21) Os espermatozoides entram na vagina a 
uma velocidade inicial de 18 Km/h. Percorre-
rão aproximadamente 20,00 cm até as trom-
pas de Falópio para fecundarem o ovócito, 
em cerca de 50,00 min. Escolha o tipo de 
movimento que o espermatozoide executa-
rá e calcule a aceleração do mesmo.

a) O movimento é uniformemente variado com 
desaceleração de 3,3 x 10-1 m/s2.

b) Não se pode aplicar equações horárias a 
movimentos aleatórios, como o citado.

c) O movimento é uniformemente variado com 
desaceleração de 3,3 x 10-3 m/s2. 

d) O movimento é uniformemente variado com 
desaceleração de 1,1 x 10-3 m/s2.

22) Um atleta realizou exercícios aeróbicos e 
sua temperatura corporal se manteve em 
37,00 0 C devido à eliminação de vapor de 
água. O calor latente de vaporização da 
água é igual a 580,00 cal/g e o gasto calóri-
co total, durante os exercícios, foi de 725,00 
kcal/h. Calcule a massa de água perdida em 
10,00 min para um rendimento energético 
de 20% e marque a alternativa correta.

a) 250,00 g
b) 166,67 g
c) 41,67 g 
d) 1000,00 g 



9 - SUPREMA 2018 -  Processo Seletivo 20/05/2018 - P1

Química
23) Dissolvendo-se 24,95 gramas de 

CuSO4.5H2O em água suficiente para 
completar um balão volumétrico com 
capacidade para 200,0 mL e misturando 
a outra solução de CuSO4.5H2O 0,2 mol/L 
de volume igual a 100,0 mL. Pergunta-se 
qual será a concentração final da mistu-
ra? 

 Dados: Cu= 63,5 g/mol; S=32,0 g/mol; 
O=16,0 g/mol e H=1,0 g/mol

a) 0,4 mol/L
b) 0,5 mol/L
c) 0,7 mol/L
d) 0,3 mol/L

24) O Gás do riso ou hilariante é um gás 
incolor, composto de duas partes de ni-
trogênio e uma de oxigênio, cuja fórmula 
química é N2O.

 Por muito tempo foi conhecido como gás 
hilariante ou gás do riso, pela capacida-
de que possui de provocar contrações 
musculares involuntárias na face das 
pessoas, dando a impressão de que ela 
está rindo.

 Sua obtenção é feita a partir da decom-
posição térmica do nitrato de amônio, de 
acordo com a seguinte equação:

 No entanto, o processo é exotérmico e a 
temperatura fornecida age como energia 
de ativação. Sabe-se que as formações 
das substâncias N2O, H2O e NH4NO3 
ocorrem através das seguintes equações 
termoquímicas:

 A quantidade de calor liberada, em kcal, 
no processo de obtenção de 44,8 litros 
do gás hilariante é:

a) 8,8 kcal
b) 17,6 kcal
c) 49,0 kcal
d) 98,0 kcal

25) 

 A combustão do propano é representada 
pela seguinte equação química não ba-
lanceada:

 Se houver consumo de 176 gramas de 
propano a cada 15 minutos de reação, o 
número de mols de dióxido de carbono 
produzido em 1 hora será:

a) 16,0 mols de CO2
b) 36,0 mols de CO2
c) 48,0 mols de CO2
d) 12,0 mols de CO2

26) Abaixo é mostrada uma equação química 
não balanceada. Balanceando-a com os 
menores números inteiros possíveis, a 
soma dos coeficientes estequiométricos 
será:

K2Cr2O7    +    H2O2    +    H2SO4 K2SO4   +   Cr2(SO4)3   + H2O   + O2

a) 19
b) 16
c) 18
d) 20
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27) O quadro a seguir apresenta pares de estruturas isoméricas. A sequência obtida ao se 
correlacionar os pares de compostos com o tipo de isomeria que existe entre eles é:

 
1- posição

2- cadeia 

3- compensação

4- função

5- tautomeria

a) a4 – b5- c3- d2- e1  b) a1 – b5- c2- d3- e4
c) a1 – b5- c3- d2- e4  d) a2 – b4- c3- d5- e1

28) Qual dos compostos a seguir formaria por hidrogenação catalítica um hidrocarboneto 
opticamente ativo:

a) 2-metil-but-eno      b) 3-metil-but-2-en-al      c) 3-metil-hept-3-eno    d) 2-metil-pent-2-eno

29) Marte é o quarto planeta a partir do sol e possui uma atmosfera muito diferente da 
atmosfera terrestre. A atmosfera de Marte consiste em 95% de dióxido de carbono, 3% 
nitrogênio, 1.6% argônio e 0,4 % de oxigênio. Há ainda traços de água, e metano. Consi-
derando a pressão atmosférica em Marte aproximadamente igual a 750,0 mmHg pode-se 
afirmar que as pressões parciais dos gases citados são respectivamente iguais a:

a) 712,5 mmHg, 22,5 mmHg, 12,0 mmHg e 3,0 mmHg
b) 720,0 mmHg, 20,0 mmHg, 8,0 mmHg e 2,0 mmHg
c) 715,5 mmHg, 25,0 mmHg, 6,5 mmHg e 3,0 mmHg
d) 715,5 mmHg, 20,0mmHg, 12,5 mmHg e 2,0 mmHg

30) Considere as equações químicas abaixo no equilíbrio:

Podemos afirmar que:
a) Na reação representada pela equação II, a alteração da pressão não exerce nenhuma influência 

sobre o equilíbrio químico. Pois os volumes iniciais e finais são iguais.
b) Na reação representada pela equação I, o aumento da pressão total desloca o equilíbrio para 

o lado de maior volume.
c) Na reação representada pela equação I, a diminuição da pressão total desloca o equilíbrio 

para o lado de menor volume.
d) Na reação representada por III, existindo um equilíbrio gasoso, em um recipiente fechado, se 

for introduzido o gás (He) hélio, a pressão total no interior do recipiente aumenta e o equilíbrio 
químico será afetado deslocando para direita ou para esquerda.
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Biologia
31) Em 25 de abril de 2018, completou-

se 65 anos da publicação de Watson e 
Crick sobre a estrutura da molécula de 
DNA, marcando o início da era molecular 
da genética. Sobre a estrutura de DNA 
proposta por Watson e Crick, é possível 
afirmar que:

a) Se o percentual da base nitrogenada ade-
nina for de 30% em uma molécula de DNA, 
o percentual da base timina será de 70%.

b) O percentual de bases púricas numa molé-
cula de DNA será sempre o mesmo do que 
o de bases pirimídicas.

c) As ligações químicas existentes entre nucleo-
tídeos vizinhos na mesma fita de DNA são as 
ligações de hidrogênio.

d) As ligações fosfodiéster existentes na molé-
cula de DNA são feitas entre o carbono da 
pentose e uma base nitrogenada. 

32) O reconhecimento celular é realizado 
através de estruturas existentes nas mem-
branas. Na figura abaixo, os números que 
representam as estruturas responsáveis 
pelo reconhecimento celular são:

a) 1 e 2
b) 1 e 3
c) 3 e 4
d) 4 e 5

33) Assinale a alternativa que correspon-
de ao tecido existente nas raízes de 
dicotiledôneas, responsável pelo desen-
volvimento das raízes secundárias ou 
laterais.

a) Endoderme
b) Epiderme
c) Periciclo
d) Câmbio fascicular

34) Assinale a alternativa que contem infor-
mações corretas sobre a reprodução de 
alguns grupos de invertebrados.

a) Os equinodermos são animais de sexos 
separados, de fecundação externa e desen-
volvimento indireto.

b) Os moluscos são animais de sexos sepa-
rados, de fecundação interna e desenvolvi-
mento direto.

c) Os nematoides são vermes hermafroditas, 
de fecundação interna, e desenvolvimento 
indireto.

d) Os poríferos são animais hermafroditas, 
de fecundação interna e desenvolvimento 
indireto

35) Assinale a alternativa correta sobre as 
glândulas:

a) A glândula salivar é uma glândula endócrina 
que secreta hormônios na cavidade oral ne-
cessários ao processo de digestão química 
dos alimentos.

b) A Tireóide é um tipo de glândula endócrina 
que secreta os hormônios T3 e T4, que 
atuam no metabolismo celular.

c) A porção exócrina do pâncreas secreta os 
hormônios insulina e glucagon, que são 
responsáveis pelo controle do índice glicê-
mico.

d) A hipófise é uma glândula mista, pois possui 
uma porção exócrina, derivada da ectoderme 
e outra endócrina, de origem endodérmica

36) A determinação do sexo em animais 
pode não estar relacionada a presença 
de cromossomos sexuais. Em alguns 
casos, o sexo é determinado pelo número 
de conjuntos cromossômicos, sendo as 
fêmeas com dois conjuntos e os machos 
com apenas um. Dessa forma é possível 
afirmar que.

a) As fêmeas não necessitam que haja fecun-
dação e se originam por partenogênese.

b) As fêmeas produzem gametas a partir do 
mecanismo de mitose.

c) Os machos terão sempre metade do número 
de cromossomos do que as fêmeas.

d) Os machos terão sempre um cromossomo 
a menos do que as fêmeas.
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Marque o nº 1
no seu cartão de respostas.

37) Uma importante inovação surgi-
da na história evolutiva dos verte-
brados foi a desenvolvimento das 

maxilas. Marque, nas alternativas abaixo, 
o grupo onde surgiu pela primeira vez 
essa característica.

a) Ciclostomados
b) Osteictes
c) Actinopterígeos
d) Condrictes

38) A ilustração acima representa as micorri-
zas, que se caracterizam por uma relação 
existente entre dois organismos. Marque 
a opção que corresponde ao tipo de re-
lação existente, e os dois organismos 
envolvidos nessa relação.

a) Relação de protocooperação existente entre 
algas e fungos

b) Relação de comensalismo existente entre 
raízes vegetais e fungos

c) Relação de mutualismo existente entre raí-
zes vegetais e fungos.

d) Relação de mutualismo existente entre algas 
e fungos.

39) A coloração de gram, muito utilizada na 
medicina em doenças bacterianas, dife-
rencia as bactérias em gram positivas e 
gram negativas. O reconhecimento des-
sas bactérias numa infecção é importante 
pois determina condutas específicas de 
tratamento. Assinale a alternativa que 
corresponde a estrutura das bactérias 
responsáveis por esse método de colo-
ração.

a) Núcleo
b) Citoplasma 
c) Membrana celular
d) Parede celular

40) Sobre a fotossíntese, é correto afirmar 
que:

a) A etapa fotoquímica depende de energia 
luminosa e ocorre nos tilacóides dos cloro-
plastos. 

b) Na etapa química, ocorrem as reações de 
escuro e só ocorrem em períodos noturnos 
nos tilacóides dos cloroplastos.

c) A etapa fotoquímica depende da energia 
luminosa obtida na etapa química e ocorre 
no estroma dos cloroplastos.

d) A etapa química depende da energia lumi-
nosa obtidas na etapa fotoquímica e ocorre 
nos tilacóides dos cloroplastos.
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Geografia
41) 

“Assim que a carenagem se separou do foguete, 
a luz invadiu a cabine pela janela e eu tive uma vista 
do Oceano Pacífico. Foi absolutamente divino, mara-
vilhoso.”

Sharman tinha 27 anos quando foi lançada ao es-
paço para passar oito dias na estação espacial soviética 
Mir, em 1991.

Durante a missão, passou todo o tempo possível ob-
servando o Planeta Azul pelas portinholas da estação.

Na sua última noite em órbita, deixou a persiana 
aberta para assistir ao nascer do sol repetidamente a 
cada 90 minutos, enquanto a estação espacial girava 
ao redor do planeta.

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/vert-
fut-42516102>. Acesso em: 30 abr.2018.

 Uma explicação para o fato de Sharman 
assistir o nascer do sol como descrito no 
texto é 

a) a velocidade de navegação da estação es-
pacial ser maior que 1675 km/h.

b) a intensidade da refração da luz solar nas 
diferentes camadas atmosféricas.

c) o diferente fuso horário entre a estação es-
pacial e a superfície do planeta.

d) o fato da estação espacial Mir completar 30 
órbitas diárias em torno da Terra.

42)
O “Plano Diretor de São Paulo”, elaborado na 

gestão Fernando Haddad, foi um marco nas políticas 
públicas pensadas para as cidades. Um amplo processo 
de discussão elaborou, de forma coletiva, um novo jeito 
de pensar a cidade, instituindo uma série de diretrizes 
para orientar o desenvolvimento e o crescimento de 
São Paulo pelos próximos 16 anos. Não por acaso o 
Plano foi premiado pela ONU-Habitat como uma das 
quatro melhores práticas inovadoras de agenda urbana, 
dentre 146 candidaturas de 16 países. Na justificativa, 
a ONU destacou que o plano tem como propósito 
fazer a cidade “mais humana, moderna e equilibrada, 
através do emprego e da moradia para enfrentar as 
desigualdades sócio-territoriais”, e que as diretrizes 
traçadas defendem um projeto “democrático de cidade, 
inclusivo, ambientalmente responsável, produtivo e, 
sobretudo, de melhora de qualidade de vida”.

Disponível em: <http://umacascadenoz.cartacapital.com.br/
como-proposta-de-revisao-da-lei-de-zoneamento-impacta-o-

futuro-da-cidade/>. Acesso em: 30 abr. 2018.

 Uma das funções do plano diretor é

a) promover a regularização fundiária.
b) construir vias de circulação pública.
c) determinar o valor dos impostos territoriais.
d) impedir a permanência de imigrantes ile-

gais.

43) 

Disponível em: <https://goo.gl/k4vVp7>. Acesso em: 29 abr. 2018.

Grandes empresários perceberam que um dos 
caminhos do lucro permanente eram os alimentos. 
Possuindo grandes sobras de material de guerra (in-
dústria química e mecânica), direcionaram Rockfeller 
e a Ford tais sobras para a agricultura. Encarregaram 
as fundações Ford e Rockfeller, o Banco Mundial, 
entre outros, para sistematizarem o processo. Estes 
montaram a rede mundial GCPAI – Grupo Consultivo 
de Pesquisa Internacional – que é, na realidade, o soma-
tório de centros de pesquisa e treinamento localizados 
em todo o mundo.

Thiago Oliveira de Andrades / Rosângela Nasser Ganimi
Disponível em: <https://goo.gl/XC4gCg>. Acesso em: 2 maio 2018.

 Imagem e textos evidenciam caracterís-
ticas

a) de um processo geoeconômico que visa a 
promover a reforma agrária nas áreas de 
grande concentração da propriedade rural, 
nos países pobres.

b) de um movimento iniciado na década de 
1940, com o pretexto de acabar com a 
fome no mundo, denominado revolução 
verde.

c) do conglomerado de empresas transnacio-
nais criado para gerar empregos nas áreas 
rurais dos países desenvolvidos, na década 
de 1970.

d) do cercamento de terras, ocorrido nos 
países europeus para aumentar a produ-
ção agrícola durante os anos da grande 
depressão.
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Marque o 
nº 1

no seu cartão de respostas.

44) 
Por trás de cada prato de comida existe 

uma complexa cadeia produtiva que vai des-
de as pesquisas científicas até a regulação do uso de 
substâncias químicas na produção agrícola. Tal cadeia 
envolve a indústria de sementes, de fertilizantes e dos 
defensivos agrícolas, mais conhecidos no Brasil como 
agrotóxicos. 

(...), ruralistas defendem o “Pacote do Veneno”, 
conjunto de 18 projetos de lei apensados ao PL 
6299/2002.

(...) Em oposição à essas manobra dos ruralistas 
está a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos 
(PNaRA), proposta pela sociedade civil por meio do 
projeto de lei 6670/2016. 

Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/o-
circulo-vicioso-dos-agrotoxicos>. Acesso em: 1 maio 2018.

 O projeto de lei 6670/2016 promove a 
transição progressiva do atual modelo de 
produção para sistemas baseados na

a) permacultura.
b) agroecologia.
c) biotecnologia.
d) biorremediação.

45)
Estudo realizado pelo Instituto Totum e pela Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), da 
Universidade de São Paulo em parceria com a Funda-
ção SOS Mata Atlântica, estima que cada árvore da 
Mata Atlântica absorve 163,14 kg de gás carbônico 
(CO2) equivalente ao longo de seus primeiros 20 anos.

Disponível em: <https://goo.gl/JoxhWH>. Acesso em: 1 maio 2018.

 Nesse contexto, o plantio de árvores é 
importante porque

a) as formações florestais da Mata Atlântica 
filtram a água das chuvas promovendo a 
separação do oxigênio dos outros compo-
nentes nocivos à natureza.

b) o reflorestamento da Mata Atlântica provoca 
maior homogeneização dos ecossistemas 
florestais, contribuindo para a amenização 
das temperaturas.

c) diminui o buraco da camada de ozônio por-
que permite que a luz solar seja absorvida 
pelos solos, impedindo o seu retorno para 
as camadas da atmosfera.

d) na fase de crescimento, as árvores deman-
dam uma quantidade muito grande de car-
bono para se desenvolver e acabam tirando 
esse elemento do ar.

46)

Disponível em: <https://goo.gl/PxSi5N>. Acesso em: 3 maio 2018.

 A charge enfatiza
a) o uso de armas químicas no conflito da Sí-

ria para justificar os ataques americanos a 
Douma.

b) a guerra civil no Irã sendo utilizada como 
campo de experimento de armas químicas 
modernas.

c) a presença de tropas dos Estados Unidos 
nos territórios sírios de Cabul e na planície 
do Mekong.

d) o uso do petróleo como arma de barganha 
entre os países europeus, árabes e norte-
americanos.
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História
47)

“O governo-geral foi instituído por D. João III, 
em 1548, para coordenar as práticas colonizadoras do 
Brasil. Consistiriam estas últimas em dar às capitanias 
hereditárias uma assistência mais eficiente e promover 
a valorização econômica e o povoamento das áreas não 
ocupadas pelos donatários.”

(Manoel Maurício de Albuquerque. Pequena história da 
formação social brasileira. Rio de Janeiro: Graal, 1984. p. 

180.)

 Seriam atribuições do governo- geral:
a) Eliminar as expedições desbravadoras de 

regiões interiores, visando, entre outros 
aspectos, à descoberta de metais precio-
sos.

b) Concentrar sesmarias, particularmente para 
a herança dos beneficiários que comprovas-
sem rendas e meios de valorizar economi-
camente as terras recebidas.

c) Regular as alianças com tribos indígenas, 
controlando e limitando a ação das ordens 
religiosas, em especial da Companhia de 
Jesus.

d) Organizar a defesa da costa e promover o 
desenvolvimento da construção naval e do 
comércio de cabotagem.

48) 
Em 1694, tropas comandadas pelo bandeirante pau-

lista Domingos Jorge Velho exterminaram o quilombo 
de Palmares, que havia se formado desde o início do 
século XVII.  Os sobreviventes, teriam se refugiado nas 
matas da Serra da Barriga sob a liderança de Zumbi, 
morto em 20 de novembro de 1695, depois de resistir 
por quase dois anos.

 Sobre o quilombo dos Palmares, pode-
mos afirmar que:

a) Abrigava apenas negros que fugiam das 
fazendas e buscavam proteção e moradia 
na comunidade.

b) Era uma comunidade de caráter messiânico 
e defensora da República

c) Se inseria no contexto de resistência negra 
à escravidão

d) Buscava apoio do cangaço para resistir de 
maneira mais coesa à escravidão.

49) O processo de transformações econômi-
cas, políticas e sociais ocorridas na Eu-
ropa no final da Idade Média culminou no 
século XVI com movimento identificado 
como Reforma Protestante que  criticava 
também a prática da simonia que era:  

a) a mercantilização de cargos eclesiásticos 
e a venda de indulgências (perdão dos 
pecados).   

b) a atitude mundana do alto clero que usava 
os recursos para socorrer os pobres.   

c) a herança de uma prática medieval, por 
parte do clero, que valorizava a adminis-
tração das terras em prejuízo das questões 
espirituais.   

d) a prática do alto clero em residir nos Semi-
nários apenas em dias santos.

50) Leia o texto. 
“Colombo fala dos homens que vê unicamente 

porque estes, afinal, também fazem parte da paisagem. 
Suas menções aos habitantes das ilhas aparecem sem-
pre no meio de anotações sobre a Natureza, em algum 
lugar entre os pássaros e as árvores.” 

(TODOROV, Tzvetan. “A conquista da América: a questão do 
outro”. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 33.) 

 A passagem acima focaliza  a atitude de 
Colombo, quando da conquista das ter-
ras do Novo Mundo para os espanhóis, 
exprimindo  uma visão do outro marcada  
por uma:

a) referência positiva do outro, associando-a à 
selvageria e inocência.

b) identificação com o outro, possibilitando uma  
inclusão através da fé católica.

c) percepção unilateral  dos valores ocidentais, 
criando uma  hierarquia no modo de se re-
lacionar com o outro. 

d) compreensão do universo de significações do 
outro, valorizando seu código linguístico

51) Leia o texto abaixo:
“Na verdade, independente do fato de Stálin ver-

-se como um novo Robespierre, os comunistas es-
trangeiros do período antifascista encontraram algum 
conforto, quando avaliavam os julgamentos e expurgos 
(...), na idéia de que estes eram tão justificados pela 
necessidade quanto havia sido o Terror (…) Talvez, 
em outros países, onde a palavra Terror não sugerisse 
tão prontamente episódios de glória nacional e triunfo 
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revolucionário, essa comparação tenha sido 
evitada. Contudo, é difícil não concordar 
com Isaac Deutscher, que Stálin pertencia à 

família dos grandes déspotas revolucionários, como 
Cromwell, Robespierre e Napoleão.”

(Eric Hobsbawm. Era das revoluções)

 Com base no texto e, em seus conheci-
mentos, identifique  a alternativa que 
cita as respectivas revoluções Cromwell 
e Robespierre:

a) Revolução Americana e Revolução Liberal 
do Porto

b) Revolução Gloriosa e Revolução Francesa
c) Revolução Cubana e Revolução Chinesa
d) Revolução Puritana e Revolução Francesa

52) Leia o texto abaixo:
“Confederação do Equador: Manifesto Revolucio-

nário Brasileiros do Norte! Pedro de Alcântara, filho 
de D. João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma 
estúpida condescendência com os Brasileiros do Sul, 
aclamastes vosso imperador, quer descaradamente 
escravizar-vos. Que desaforado atrevimento de um 
europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro in-

grato e sem costumes que tem algum direito à Coroa, 
por descender da casa de Bragança na Europa, de quem 
já somos independentes de fato e de direito? Não há 
delírio igual (… ).” (Ulysses de Carvalho Brandão. A 
CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR. Pernambuco: 
Publicações Oficiais, 1924).

 Com base no texto e, em seus conheci-
mentos, podemos afirmar que: 

a) Havia uma ampla harmonização de inte-
resses no país, na organização do Estado 
Nacional.

b)  O movimento defendia uma  mudança do 
sistema eleitoral na Constituição de 1824, 
que permitia aos estrangeiros naturalizados 
o direito de voto. 

c )  Era a favor da restrição às vantagens do 
comércio de borracha com os demais países 
platinos. 

d)  O movimento se posicionava contrário a 
atitude absolutista de D. Pedro I, ao dissol-
ver a Constituinte de 1823 e outorgar uma 
Constituição que conferia amplos poderes 
ao Imperador.

Assinale no local apropriado 
no seu cartão de resposta o

nº 1
desta prova.
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Matemática
Rascunho53) No saguão (térreo) de um hotel de dez 

andares; Antônio, Bernardo e Caio entram 
no mesmo elevador. O saguão correspon-
de ao botão T do elevador e cada andar 
é numerado com botões de 1 a 10. A pro-
babilidade destas três pessoas irem para 
andares consecutivos desse hotel é:

a) Menor que 2%. b) Entre 3% e 5%.
c) Entre 6% e 9%. d) Maior que 10%.

54)  Dois navios partem de um mesmo ponto 
0 (zero) e seguem trajetórias retilíneas que 
formam um ângulo de 60º, conforme a figura 
abaixo. Ambas as embarcações afastam-se 
do ponto 0 (zero) desenvolvendo velocidades 
constantes de 40 km/h e de 50 km/h. Decor-
ridas duas horas após a partida, a distância 
(em quilômetros) entre os navios será de: 

a) 20√13.   b) 20√17.   c) 20√19.   d) 20√21.

55) Na figura a seguir a reta r tem por equa-
ção 2x + 5y - 18 = 0 e ABCD é um retân-
gulo onde as coordenadas do ponto A é 
(4,0). A reta r passa pelos pontos B e C  
Em unidades de área, a área do retângulo 
ABCD vale: 

     a) 10. b) 12. c) 14. d) 16.

56) A raiz da equação log x + log x2 + log x3 + .... 
... + log x100 = 15150, onde os logaritmos são 
considerados na base 10, é um número

a) Primo.  b) Ímpar.
c) Múltiplo de 10. d) Menor que 140.

r
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Rascunho
57)  A matriz

   
tem

 

a seguinte lei de formação:  é o núme-
ro de voos diários que partem da cidade 
i para a cidade j. 

 O número de voos que chegam na cidade 
1 vindos das cidades 2 e 3 é de:

a) 7. b) 8. c) 11. d) 18.         

58) Se (3x - 1)8 = a8x8 + a7x7 + ... + a2x2 + a1x + a0 
para todo x, então  a8 + x7 + ... + a2 + a1 + a0 é 
igual a:        

a) 256.  b) 128.  c) -128.        d) 0.         

59) Se a é um ângulo agudo e sen 2a = m 
então

 sen a + cos a é  igual  a:
a) √m+1  b) √m-1 
c) (√2-1) m + 1 d)  m-1

60) 
Gasolina está 15% mais cara em Juiz de Fora
Última pesquisa da ANP aponta preço de até R$ 4,719 nos postos da cidade.

Fonte: https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/24-01-2018/ggasolina-esta-15-mais-cara-em-juiz-de-fora.html   Acesso: 
13/02/2018 às 08h30

 Considerando apenas os bairros Teixeiras, Cascatinha, Vila Ideal e São Mateus, a me-
diana do preço de venda do litro de gasolina é de:

a) R$ 4,449.  b) R$ 4,59.  c) R$ 4,39.  d) R$ 4,399.



Marque o 
nº 1

no seu cartão de 
respostas.
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Prova de redação 
A partir da leitura dos seguintes textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos 

ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema: A importância do agente comunitário de saúde.

Dê um título ao seu texto.

1. “Nem sempre é assim. Ano passado, Háila leu algo que a incomodou. Foi mesmo uma das 
piores coisas que podia ter visto sobre a profissão que abraça com afinco desde que começou a atuar 
na Estratégia de Saúde da Família. No Facebook, viu o comentário de uma médica: “Por que defender 
uma categoria que não tem nem formação?” “Aquilo foi como se jogassem um balde de gelo, que é 
pior que o de água fria”, diz . “Podemos não ter uma formação clássica mas temos formação de vida 
e experiência. Quando entramos na casa de alguém, a gente observa, conversa, dialoga. Estamos 
atentos ao colesterol do hipertenso; à glicose do diabético. A gente olha se o esgoto tá correndo, se 
a caixa d’água tá tampada”.

Disponível em: http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/sites/default/files/radis_178_web.pdf. Acesso em: 14 abr. 2018.

2. "Quem exerce de fato a educação popular em saúde é o agente comunitário de saúde". 
Disponível em: http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/sites/default/files/radis_178_web.pdf. Acesso em: 14 abr. 2018.

3. (Adaptado) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) [está] inserido em um contexto de desafios, 
pela necessidade de mudança no modelo de atenção à saúde. Historicamente, representa o elo entre 
o sistema de saúde e a comunidade onde vive e trabalha, sendo, por isso, um trabalhador singular 
no âmbito da saúde. Ana Cláudia Garabeli Cavalli Kluthcovsky, Angela Maria Magosso Takayanagui.

Disponível em: https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/23. Acesso em:14 abr. 2018.

4. Vinte e cinco anos depois do surgimento oficial dos ACS, há 240 mil agentes distribuídos em 
todo o território nacional. Mudaram as comunidades e transformou-se também o perfil dos profissionais. 
Se no início ele é voltado para as zonas rurais e redutos de difícil acesso, agora os agentes estão no 
meio urbano, nas grandes metrópoles, atuando principalmente nas favelas. “Ele vai encontrar reali-
dades distintas e deve enfrentá-las. Vai se reinventar enquanto profissão, mas continua exercendo 
um papel fortíssimo nos territórios”, atesta Márcia, para quem o trabalho do ACS passa por mudanças 
assim como o do médico ou do enfermeiro, a depender do local onde esteja atuando, se no asfalto ou 
no morro, numa comunidade quilombola ou numa comunidade indígena. “Em uma sociedade dinâ-
mica como a nossa, qualquer trabalho precisa se modificar”, diz. “Agora, nenhum de nós se modifica 
completamente. Há sempre uma base que permanece. Essa base é dada pela formação técnica”. 

Disponível em: http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/sites/default/files/radis_178_web.pdf. Acesso em: 14 abr. 2018.

 Mínimo 25 e máximo 30 linhas.
 Dê um título ao seu trabalho.



QUESTÕES ABERTAS 

1 – A ilustração abaixo representa o coração humano, com alterações na formação de seus vasos. 

Pacientes com essas alterações apresentam cianose grave em poucas horas após o nascimento. 

A única alternativa para correção dessa má formação é a cirurgia. 

 

a) Cite quais são as alterações na formação dos vasos identificados, que podem ser 

visualizadas na ilustração acima. (Valor: 2,0) 

As alterações são a artéria aorta se originando do ventrículo direito e as artérias 

pulmonares se originando do ventrículo esquerdo. 

 

b) A cianose citada no texto, se caracteriza pela coloração azulada na pele e mucosas, 

causada pela presença de sangue pobre em oxigênio nos tecidos. Explique por que 

pacientes com essas alterações apresentam cianose. (Valor: 2,0) 

A cianose ocorre porque a artéria aorta recebe sangue pobre em oxigênio vindo do 

ventrículo direito e envia para o restante do corpo, sem passar pelos pulmões onde 

normalmente deveria ser reoxigenado. 

Junior, CS, Sasson S, Junior, NC. Biologia – Volume único. São Paulo. Saraiva, 2011, p. 455-460 
Oliveira Jr, FV, Silva CM. Biologia para o ensino médio. Volume único. Rio de Janeiro, pag.333.  
Rosso S, Lopes S. Bio Volume único. 3ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2013. p. 714-719 

 

2 – A ilustração a seguir representa um esquema simplificado de um mecanismo celular. Analise 

a ilustração e responda as questões abaixo:    

 

 



a) Cite o nome do mecanismo que está representado na ilustração: (Valor:0,5) 

Respiração celular 

b) Cite o nome das etapas e o local onde cada uma ocorre: (Valor: 3,0) 

 

Etapa Nome da etapa Local de ocorrência 

A Glicólise Citoplasma 

B Ciclo de Krebs Matriz mitocondrial 

C Cadeia respiratória (ou cadeia 
transportadora de elétrons ou 
fosforilação oxidativa) 

Cristas mitocondriais 
(membrana mitocondrial 
interna) 

 

c) O envenenamento por cianeto pode ser fatal e ocorre devido a capacidade do cianeto 

de se ligar aos íons férrico da citocromo oxidase e assim impedir a síntese de ATP. Cite 

qual das etapas da ilustração é bloqueada pelo cianeto. (Valor:0,5) 

A etapa é a cadeia respiratória (etapa C) 

 

Junior, CS, Sasson S, Junior, NC. Biologia – Volume único. São Paulo. Saraiva, 2011, p. 85-86 
Oliveira Jr, FV, Silva CM. Biologia para o ensino médio. Volume único. Rio de Janeiro, pag.139-149.  
Rosso S, Lopes S. Bio Volume único. 3ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2013. p. 193-196 

 

3 – Analise a ilustração a seguir e responda as questões abaixo. 

 
 

a) Cite o nome da glândula representada pelo número 1. (Valor: 0,5) 

Hipófise 

b) Complete o quadro abaixo com o nome dos hormônios representados pelos números 2, 

3 e 4. (Valor: 1,5) 



 Hormônio 

2 FSH 

3 LH (ICSH) 

4 Testosterona 

 

c) Explique de que forma os hormônios 2 e 3 da ilustração determinam a produção de 

estrógenos e progesterona no sistema reprodutor feminino. 

O hormônio 2 (FSH) estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos que produzirão o 

estrógeno. O hormônio 3 (LH) induz a formação do corpo lúteo que produzirá a progesterona. 

Junior, CS, Sasson S, Junior, NC. Biologia – Volume único. São Paulo. Saraiva, 2011, p. 524-525 
Oliveira Jr, FV, Silva CM. Biologia para o ensino médio. Volume único. Rio de Janeiro, pag.447.  
Rosso S, Lopes S. Bio Volume único. 3ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2013. p. 745-746 

 

4 – Nos procedimentos utilizados na tecnologia de DNA recombinante, são necessárias enzimas 

para cortes do DNA em regiões específicas (1), além de enzimas que vão unir segmentos de DNA 

nas moléculas recombinantes (2) e enzimas que irão produzir as fitas de DNA (3).  

a) Nomeie as enzimas 1, 2 e 3 respectivamente: (Valor: 1,5) 

 Enzimas de restrição, Ligase, DNA polimerase 

b) As enzimas utilizadas para cortar o DNA possuem uma limitação na execução das técnicas, 

uma vez que elas podem cortar o DNA em qualquer sequência e assim podem inativar 

algum gene importante na célula hospedeira. 

Avalie se a frase acima está correta e justifique a sua resposta. (Valor: 1) 

A frase está errada, uma vez que as enzimas de restrição são direcionadas a cortar o DNA em 

regiões específicas onde não existem genes importantes na célula hospedeira. 

c) Uma das utilidades das tecnologias de DNA recombinante é a clonagem molecular. 

Explique como é feita a clonagem molecular de um gene, utilizando-se de um plasmídeo 

como vetor (Valor: 1,5) 

A clonagem é realizada isolando-se o gene de interesse e inserindo-o em um plasmídeo. Esse 

plasmídeo será recolocado em uma bactéria que passará a se multiplicar e assim também 

multiplicar o gene de interesse. 

Junior, CS, Sasson S, Junior, NC. Biologia – Volume único. São Paulo. Saraiva, 2011, p. 204. 
Oliveira Jr, FV, Silva CM. Biologia para o ensino médio. Volume único. Rio de Janeiro, pag.589.  
Rosso S, Lopes S. Bio Volume único. 3ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2013. p. 309-311. 
 
 
 

5 – Comunidades que compõem um ecossistema natural, sofrem ao longo do tempo mudanças 

que se caracterizam a chamada sucessão ecológica. A ilustração a seguir apresenta dois tipos de 

sucessões. Cite o tipo de sucessão que está ocorrendo nas ilustrações A e B respectivamente e 

diferencie-as. (Valor: 4,0) 



 

A ilustração A representa a sucessão primária, enquanto que a ilustração B representa a sucessão 

secundária. Na sucessão primária, o início da colonização de espécies ocorre em área 

anteriormente desabitada. Já na sucessão secundária, o desenvolvimento da comunidade tem 

início a partir de uma área anteriormente ocupada por uma comunidade já estabelecida. 

Junior, CS, Sasson S, Junior, NC. Biologia – Volume único. São Paulo. Saraiva, 2011, p. 712 
Oliveira Jr, FV, Silva CM. Biologia para o ensino médio. Volume único. Rio de Janeiro, pag.659.  
Rosso S, Lopes S. Bio Volume único. 3ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2013. p. 68-69 

 

 

 


	Prova Suprema p1- Completa - Mai2018.pdf (p.1-20)
	GABARITO P1.pdf (p.21)
	Pagina da Redação Suprema - Mai2018.pdf (p.22)
	Prova bIOLOGIA aberta Medicina - 2018-2.pdf (p.23-26)

