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Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado. 

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, assim distribuídas:  

01 a 20 Língua Portuguesa, 21 a 40  Ciências, 41 a 50  Matemática. 

3 
Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em 

material transparente, de tinta preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas, para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas . 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa              01 a 20 
 

O Texto a seguir servirá de base para as questões 01 a 10 
 

Texto 1 
 

Já não se fazem pais como antigamente 

A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito assim: 

"Frágil". Do outro lado estava escrito: "Este lado para cima". Parecia embalagem de geladeira, e 

o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde permaneceu o dia 

inteiro. 

À noitinha a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que já 

esperava a entrega do volume. 

O menino quis saber o que era, se podia abrir. A mãe pediu paciência. No dia seguinte viriam os 

técnicos para instalar o aparelho. - O equipamento, corrigiu ela, meio sem graça.  

Era um equipamento. Não fosse tão largo e alto, podia-se imaginar um conjunto de som, talvez 

um sintetizador. 

A curiosidade aumentava. À noite o menino sonhou com a caixa fechada.  

Os técnicos chegaram cedo, de macacão. Eram dois. Desparafusaram as madeiras, juntaram 

as peças brilhantes umas às outras, em meia hora instalaram o boneco, que não era maior do 

que um homem de mediana estatura. O filho espiava pela fresta da porta, tenso.  

A mãe o chamou: 

- Filhinho, vem ver o papai que a mamãe trouxe.  

O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho: era um boneco, perfeitamente igual 

a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, encanecidos nas têmporas, usava trim, 

desodorante, fazia a barba com gilete ou aparelho elétrico, sorria, fumava cigarros kin g-size, 

bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos - às vezes um de cada vez - assoava 

o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava pratos, limpava a casa, tirava o pó 

dos móveis, fazia estrogonofe, acendia a churrasqueira, lavava o quintal, estendia roupa, 

passava a ferro, engomava camisas, e dentro do peito tinha um disco que repetia: "Já fez a 

lição?". "Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado!". "Puxa, hoje tive um trabalhão dos 

diabos!". "Acho que vou ficar até mais tarde no escritório". "Você precisava ver o bode que deu 

hoje lá na firma!". "Serviço de dona-de-casa nunca é reconhecido!". "Meu bem, hoje não!...".  

O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no pé. 

Nunca se queixara, porém percebia que a mãe também necessitava de um companheiro. E ali 

estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros, totalmente transistorizado. O 

menino entendia agora por que a mãe trabalhara o tempo todo, muitas vezes chegando bem 

tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para comprar aquele paizão.  

- Ele conta histórias, mãe? 

Os técnicos olharam o garoto com indiferença.  

- Esse é o modelo ZYR-14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta histórias. Mas 

assiste televisão. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional, que permite longas caminhadas 

a campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem forçar, tem garantia para suportar crianças até 

seis anos. Porém não conta histórias, e não convém insistir, pode desgastar o circuito do 

monitor. 

O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia encantada.  

O equipamento paterno, ligado à tomada elétrica (funcionava também com bateria), já havia 

colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até à mesa e apanhou o jornal.  

A mãe puxou o filho pelo braço:  

- Agora vem, filhinho. Vamos lá para dentro, deixa teu pai descansar.  
 

DIAFÉRIA, Lourenço. Já não se fazem pais como antigamente. In: NOVAES, Carlos Eduardo et al. Para gostar de ler 7: crônicas. 12. ed. São Paulo: 
Ática, 1997. 
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01. O Texto 1 é uma crônica. Sobre esse gênero, é correto afirmar que  

A) é um texto que desenvolve vários enredos simultaneamente, com conexões entre eles.  

B) é um texto de caráter oral e sem compromisso com a realidade, geralmente apresentando 
apenas aspectos ficcionais.  

C) é um texto longo, com uma trama detalhada, além de vocabulário formal e rebuscado.  

D) é um texto de linguagem simples que tem por base temas relacionados ao cotidiano, 
normalmente levando o leitor à reflexão. 

 

 

02. Em certo momento do texto, o menino mostra-se decepcionado com o seu pai substituto. Isso 

acontece porque 

A) o pai não consegue suportar crianças acima de seis anos, o que desaponta em relação à 
sua força física. 

B) o pai não consegue contar histórias, demonstrando, assim, falhas em relação à 
comunicação e ao envolvimento emocional.  

C) o pai não consegue atender as expectativas da mãe, que esperava alguém mais 
companheiro. 

D) o menino aguardou com ansiedade a abertura da caixa, esperando que  o produto fosse 
uma geladeira. 

 

 

03. Pode-se afirmar que, nesse texto, o narrador  

A) caracteriza-se como narrador personagem, pois participa ativamente das ações 
desenvolvidas na história. 

B) pode ser definido como onisciente, uma vez que conhece as emoções e pensamentos das 
personagens. 

C) pode ser definido como observador, já que não participa da história e não sabe o que 
pensam ou sentem as personagens. 

D) caracteriza-se como narrador personagem, por conhecer as emoções e pensamentos das 
personagens da história. 

 

 

04. O texto possui vários traços da linguagem coloquial. Um trecho que utiliza esse nível de 

linguagem é: 

A) “O menino entendia agora por que a mãe trabalhara o tempo todo, muitas vezes chegando 
bem tarde”. 

B) “Nunca se queixara, porém percebia  que a mãe também necessitava de um companheiro”.  

C) “Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no pé”.  

D) “Porém não conta histórias, e não convém insistir, pode desgastar o circuito do monitor”.  
 

 

05. No trecho “E pode ser acoplado a um dispositivo opcional [...]”, a palavra acoplado pode ser 

substituída, sem prejuízo de sentido, por  

A) conectado.     

B) modificado.  

C) retirado. 

D) substituído. 
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06. Observe o trecho a seguir: “Desparafusaram as madeiras, juntaram as peças brilhantes 

umas às outras, em meia hora instalaram o boneco, [...]”. Em relação aos verbos em 

destaque, considere as seguintes afirmações.  
 

I Os três verbos exigem complementação de objeto direto.  

II Os dois últimos verbos exigem complementação de objeto indireto. 

III Os dois primeiros verbos não exigem complementação.  

IV O segundo verbo exige complementação de objeto indireto.  
 

Estão corretas as afirmações 

A) II e IV. 

B) II e III. 

C) I e III. 

D) I e IV. 
 

As questões de 07 a 10 devem ser respondidas com base no fragmento reproduzido a 

seguir. 
 

O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no pé. 

Nunca se queixara, porém percebia que a mãe também necessitava de um companheiro. E 

ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros, totalmente 

transistorizado. O menino entendia agora por que a mãe trabalhara o tempo todo, muitas 

vezes chegando bem tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para comprar 

aquele paizão. 
 

07. Ao dizer que o menino estava “boquiaberto”, o narrador transmite a ideia de que ele estava  

A) tímido. 

B) amedrontado. 

C) surpreso. 

D) contrariado. 
 

08. No contexto acima, a palavra “companheiro” pode ser reconhecida como  

A) adjetivo, por estar retratando uma característica.  

B) substantivo, por estar precedida de artigo.  

C) adjetivo, por estar precedida de artigo.  

D) substantivo, por estar retratando uma característica.  
 

09. As palavras “necessitava”  e “companheiro” apresentam  

A) dígrafos vocálicos. 

B) dígrafos consonantais. 

C) encontros vocálicos. 

D) encontros consonantais. 
 

10. Considere o último período do trecho:  

“Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para comprar aquele paizão.”  

A forma verbal em destaque pode ser substituída, sem prejuízo no sentido do texto, por  

A) foi juntado. 

B) juntará. 

C) havia juntado. 

D) juntaria. 
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O texto a seguir servirá para responder as questões de 11 a 18  

Texto 2  
 

 Obesidade cresce 60% em dez anos no Brasil  

Entre 2006 e 2016, índice de brasileiros com a doença passou de 11,8% para 18,9%. Diabetes e 

hipertensão também cresceram. 
 

O Ministério da Saúde divulgou, nesta segunda-feira (17), 

dados que revelam o aumento da obesidade no Brasil. 

Segundo o levantamento, uma em cada cinco pessoas no 

País está acima do peso. A prevalência da doença 

passou de 11,8%, em 2006, para 18,9%, em 2016.  

O crescimento da obesidade também pode ter colaborado 

para o aumento da prevalência de diabetes e 

hipertensão. As doenças crônicas não transmissíveis 

pioram a condição de vida e podem matar. O diagnóstico 

médico de diabetes passou de 5,5%, em 2006, para 

8,9%, em 2016. O de hipertensão, no mesmo período, saiu de 22,5% para 25,7%. Em ambos os 

casos, o diagnóstico é mais prevalente em mulheres.  

“O Ministério da Saúde tem priorizado o combate à obesidade com uma série de políticas 

públicas, como Guia Alimentar para População Brasileira. A alimentação saudável aliada à 

prática de atividade física nos ajudará a reduzir a incidência de doenças como diabetes e 

hipertensão na população”, declarou o ministro Ricardo Barros.  

O índice de obesidade aumenta com o avanço da idade, mas, mesmo entre os brasileiros de 25 a 

44 anos, o indicador é alto: 17%. O excesso de peso também cresceu entre a população das 

capitais. Passou de 42,6% para 53,8% em 10 anos.  

A pesquisa também mostra a mudança nos hábitos alimentares da população. Os brasileiros 

estão consumindo menos ingredientes considerados básicos e tradic ionais. O consumo regular 

de feijão diminuiu 67,5%, em 2012, para 61,3%, em 2016. Apenas um entre três adultos consome 

frutas e hortaliças em cinco dias da semana. Esse quadro mostra a transição alimentar no Brasil, 

que antes era a desnutrição e agora está entre os países que apresentam altas prevalências de 

obesidade. 
 

Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério da Saúde (2016).  

 

11. O objetivo principal do texto é  

A) informar sobre o aumento da obesidade no Brasil.  

B) esclarecer que não existe mais desnutrição no Brasil.  

C) divulgar o consumo de frutas e hortaliças dos adultos brasileiros.  

D) alertar sobre os índices de diabetes e hipertensão dos brasileiros.  
 

12. Em relação ao gênero textual e suas características, o texto acima é  

A) uma notícia, por informar dados relevantes sobre o fato noticiado, sem revelar o 
posicionamento de quem escreve. 

B) um artigo de opinião, por trazer não só informações, como também o posicionamento de 
quem escreve. 

C) um artigo de opinião, por informar dados relevantes sobre o fato noticiado, sem revelar o 
posicionamento de quem escreve. 

D) uma notícia, por trazer não só informações, como também o posicionamento de quem 
escreve. 
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13. Em um texto jornalístico, é comum a ocorrência de depoimentos de diferentes pessoas.  No 

terceiro parágrafo, a fala do ministro Ricardo Barros foi usada com o propósito de  

A) convencer, a partir de uma prova concreta, sobre a transição alimentar no Brasil.  

B) exemplificar a realidade de uma pessoa obesa.  

C) construir um contra-argumento em relação ao assunto explicitado no texto.  

D) trazer a voz de uma autoridade para ilustrar o fato.  
 

14. A palavra incidência, no terceiro parágrafo, pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por  

A) epidemia.   C) ocorrência. 

B) situação.   D) contágio. 
 

15. No quarto parágrafo, a conjunção mas estabelece uma relação de 

A) oposição.   C) adição. 

B) explicação.   D) conclusão. 

 

16. O pronome demonstrativo esse, no último parágrafo do texto, faz referência  

A) ao aumento da obesidade entre os jovens brasileiros. 

B) aos dados sobre hipertensão e diabetes dos brasileiros.  

C) ao discurso do ministro da Saúde, Ricardo Barros.  

D) à mudança nos hábitos alimentares da população brasileira.  
 

Considere o período reproduzido a seguir para responder às questões 17 e 18. 
 

“‘A alimentação saudável aliada à prática de atividade física nos ajudará a reduzir 

a incidência de doenças como diabetes e hipertensão na população’, declarou o 

ministro Ricardo Barros.” 

 

17. O termo sublinhado exerce, sintaticamente, a função de  

A) agente da passiva.  C) objeto indireto. 

B) sujeito.    D) objeto direto.  
 

18. O acento em saudável se justifica porque essa é uma palavra 

A) proparoxítona. 

B) paroxítona terminada em “l”. 

C) oxítona. 

D) paroxítona terminada em ditongo oral.  

 

As questões de 19 e 20 devem ser respondidas com base no Texto 3 a seguir.  

Texto 3 
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19. Na palavra “traduz”, o fonema representado pela letra “z” também é identificado pela letra 
sublinhada em  

A) “paixão”.   C) “deserto”. 

B) “coisa”.   D) “demais”.  

 
20. “Fala uma coisa romântica!”; “Uau! Agora traduz!”. Nessas duas falas, o modo verbal utilizado 

é o imperativo. Isso pode ser percebido porque os verbos utilizados  

A) expressam dúvida ou possibilidade.   C) indicam ordem ou pedido. 

B) exprimem certeza.     D) estão na forma afirmativa. 

 

 
 

Ciências                21 a 40 
 

21. A presença de poluentes no ar altera sua composição e suas propriedades e pode colocar em 
risco a qualidade de vida dos seres vivos (GODOY; OGO, 2012). Dentre os mais 
importantes poluentes do ar estão a fumaça, as partículas inaláveis, o dióxido de enxofre, o 
ozônio, o dióxido de nitrogênio e o monóxido de carbono, e estudos evidenciam que a 
principal via de exposição a alguns gases é a respiratória. Por exemplo, podem s er fatais as 
intoxicações agudas 

A) por monóxido de carbono devido à afinidade desse gás com a hemoglobina contida nos 
glóbulos brancos do sangue, responsável pelas defesas do organismo, causando 
enfraquecimento do sistema imunológico.  

B) por monóxido de carbono devido à afinidade desse gás com a hemoglobina contida nos 
glóbulos vermelhos do sangue, que transportam oxigênio para os tecidos de todos os 
órgãos do corpo. 

C) por dióxido de carbono devido à afinidade desse gás com as células sanguíneas 
ocasionando doenças do coração, Parkinson, Mal de Alzheimer e distúrbio de ansiedade.  

D) por dióxido de carbono devido à afinidade desse gás com as células sanguíneas 
ocasionando distúrbios visuais, alterações auditivas, isquemia cardíaca e arteriosclerose.  

 

22. De acordo com o Ministério da Saúde, os alimentos ou ingredientes funcionais são aqueles 

que, além do valor nutritivo inerente à sua composição química, caracterizam -se por 

A) manterem todos os seus integrantes nutricionais básicos ao serem consumidos evitando, 
assim, doenças crônicas e infecciosas, além de intoxicações e intolerância.  

B) serem originários de um sistema de produção que exclui o uso de fertilizantes sintéticos de 
alta solubilidade, agrotóxicos, evitando, assim, o desenvolvimento de doenças e intoxicações. 

C) serem cultivados em fontes originais da natureza sem, no entanto, terem sido 
obrigatoriamente produzidos com os insumos modernos. 

D) desempenharem um papel potencialmente benéfico na redução do risco de doenças crônicas 
degenerativas, como câncer e diabetes, dentre outras.  

 

23. A depressão é um transtorno mental que acompanha a humanidade ao longo de sua história, 

mas tem apresentado prevalência aumentada nos últimos anos.   Evidências científicas 

mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente em re lação 

A) aos neurotransmissores conhecidos por promovem respostas excitatórias ou inibitórias 
entre neurônios que se comunicam por sinapses químicas.  

B) à epinefrina, à norepinefrina e à adrenalina, substâncias responsáveis pela passagem do 
impulso nervoso de uma célula para outra.  

C) à serotonina, à noradrenalina e à dopamina, substâncias que transmitem impulsos 
nervosos entre as células. 

D) aos neurotransmissores conhecidos como inibidores do encéfalo que alteram o 
comportamento porque agem nos receptores de encefalina do cérebro.  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/agentes-poluidores-ar.htm
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24. A febre reumática é uma doença inflamatória que ocorre após um episódio de amigdalite 
bacteriana provocada por Streptococcus, tratada inadequadamente. A infecção pode evoluir e 

A) atingir as articulações, o coração, o tecido subcutâneo e o cérebro, deixando sequelas 
cardíacas graves, com consequências por toda a vida e podendo levar à morte.  

B) atingir os vasos sanguíneos, o pâncreas, o fígado e causar paralisação dos rins, com 
consequências por toda a vida, podendo levar à insuficiência renal crônica.   

C) causar uma infecção generalizada, especialmente no sistema nervoso central, nas 
articulações dos joelhos, tornozelos e punhos sendo essas suas sequelas  físicas. 

D) causar sequelas graves como meningites e problemas mentais que comprometem o 
desenvolvimento físico e psicológico. 

 

25. A insolação é uma condição séria e fatal causada pelo excesso de exposição ao sol e ao 
calor intenso. Ocorre quando a temperatura corporal aumenta rapidamente, o mecanismo de 
transpiração falha e o corpo não consegue se resfriar (BRASIL, 2017). Sobre o  atendimento 
às pessoas com sinais e sintomas de insolação, analise as recomendações a seguir.  
 

I Remover a pessoa para um local fresco, ventilado e à sombra.  

II 
Advertir a pessoa sobre o perigo de permanecer sob o sol nos horários mais quentes 
do dia, entre 10 e 18 horas. 

III Imergir a vítima em banho frio ou envolvê-la em panos ou roupas encharcadas. 

IV Se a pessoa estiver consciente, baixar a cabeça e movimentá -la para esfriar o corpo. 

Considerando que objetivo inicial é baixar a temperatura corporal, lenta e gradativamente, a 

conduta correta em casos de insolação inclui as recomendações presentes nos itens  

A) I e II.    

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 

 

 

O texto a seguir servirá de base para responder as questões 26 e 27.  
 

“Bactérias que não respondem a antibióticos vêm aumentando a taxas alarmantes no 
Brasil e já são responsáveis por ao menos 23 mil mortes anuais no país, afirmam 
especialistas [...] Capazes de criar escudos contra os medicamentos mais potentes, esses 
organismos infectam pacientes geralmente debilitados em camas de hospitais e se 
espalham rapidamente pela falta de antibióticos capazes de contê -los. Por isso, as 
chamadas superbactérias são consideradas a próxima grande ameaça global em saúde 
pública pela Organ ização Mundial da Saúde”.  

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas -noticias/bbc/2017/07/11/superbacterias-avancam-no-

brasil-e-levam-autoridades-de-saude-a-correr-contra-o-tempo>. Acesso em: 24 set. 2017. [Adaptado].  

 

26. No Brasil, essa situação alarmante em relação às superbactérias deve-se, entre outros 
fatores,  

A) ao crescimento da automedicação com antimicrobianos e à produção de imunobiológicos, 
que contêm antibióticos em sua composição.  

B) ao aumento das doenças parasitárias na população e à facilidade no acesso e na compra 
de antimicrobianos nas farmácias e comércios de medicamentos.  

C) às epidemias crescentes de arboviroses como a dengue, a infecção por vírus Zika e a 
febre Chikungunya e também ao uso indiscriminado de antimicrobianos nessas doenças. 

D) ao uso excessivo de antimicrobianos em humanos e ao emprego desses medicamentos 
também na agricultura, na pecuária e em outras atividades de produção de proteína 
animal. 
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27. Segundo os especialistas e estudiosos, a capacidade que tem a bactéria de passar por 
mutações para vencer medicamentos desenvolvidos para matá-las é chamada de resistência 
antimicrobiana e ocorre porque 

A) os antibióticos, ao atacarem essas bactérias, exercem uma "pressão seletiva" sobre elas, 
que lutam para sobreviver. Aquelas que não são extintas nessa batalha são chamadas de 
resistentes. Elas, então, se multiplicam aos milhares, passando o gene da resistência para 
a sua prole. 

B) os antibióticos, ao atacarem essas bactérias, facilitam o desenvolvimento de uma 
resistência nas células do indivíduo que recebe o antibiótico. As células então, se 
multiplicam aos milhares, passando o gene da resistência para a bactéria que invade a 
célula e para as demais bactérias.  

C) o uso indiscriminado de antibióticos desencadeia uma resistência nas células humanas ou 
de animais, que transferem essa resistência para as bactérias no momento da replicação 
bacteriana. 

D) o uso indiscriminado de antibióticos desencadeia uma espécie de hibernação em algumas 
bactérias e, então, os antimicrobianos não fazem efeito, de modo que elas não são 
atingidas pela substância.  

 

28. De acordo como o Ministério da Saúde, a Vitamina A é essencial ao crescimento e ao 

desenvolvimento do ser humano, atuando na manutenção da visão, no funcionamento 

adequado do sistema imunológico e das mucosas. A deficiência de Vitamina A tem 

repercussões que afetam as estruturas epiteliais de diferentes órgãos, sendo o revestimento 

ocular uma das mais afetadas, o que pode causar  

A) endoftalmite ou ulceração da córnea.  

B) xeroftalmia ou cegueira noturna. 

C) conjuntivite ou xerose corneal.  

D) retinopatia ou ceratomalácia.  

 

29. Leia o texto a seguir: 
  

“Um painel da FDA, agência americana que regulamenta alimentos e medicamentos, 

recomendou a aprovação da primeira terapia 100% individual contra câncer  no país. O 

tratamento em questão, [...] chamado CTL019, altera as próprias células do paciente, 

transformando-as no que os cientistas chamam de “droga viva”, [...] “programada” para 

combater a leucemia. A terapia [...] envolve a remoção de milhares de células T [...] do 

paciente. Em seguida, essas células são congeladas e enviadas a uma fábrica da 

farmacêutica onde o processo de modificação é realizado por meio de uma técnica de 

engenharia genética [...], para levar o novo material genético às células e re programá-las. 

Esse processo ‘turbina’ as células T para que elas se liguem à proteína CD -19, presente 

na superfície de quase todas as células B [...] e as ataquem. As células T geneticamente 

modificadas, chamadas receptoras de antígeno quimérico, são aplic adas na corrente 

sanguínea dos pacientes, onde se multiplicam e começam a combater o câncer. Uma 

única célula é capaz de destruir até 100.000 células cancerígenas. Essa capacidade deu a 

elas o apelido de ‘serial killers’”. 

Disponível em: <http://veja.abril .com.br/saude/a-um-passo-da-aprovacao-terapia-mudara-o-tratamento-do-cancer/>. Acesso em: 

24 set. 2017. [Adaptado]  
 

De acordo com esse texto, a terapia desenvolvida por pesquisadores da Universidade da 

Pensilvânia nos Estados Unidos usa 

A) a alteração genética das células cancerígenas do paciente para combater o câncer.  

B) a alteração genética de algumas células do s istema imunológico do paciente para 
combater o câncer. 

C) a engenharia genética para alterar a composição gênica das células tumorais do pa ciente. 

D) o sistema de defesa do paciente para fortalecer os medicamentos antineoplásicos. 
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30. Anemia falciforme é uma doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos 
vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. Esse tipo 
de anemia ocorre porque  

A) os glóbulos vermelhos com a hemoglobina S perdem a mobilidade e flexibilidade e são 
mais rígidos e, por esse motivo, têm dificuldade para passar pelos vasos sanguíneos, 
formando um aglomerado de glóbulos vermelhos que impede a circulação do sangue e o 
oxigênio para os tecidos e órgãos.  

B) a hemoglobina sofre um defeito genético cujo gene sofre uma mutação que resulta em 
diminuição da produção de um dos dois tipos de cadeias que formam essa molécula e, 
dependendo dos genes envolvidos, o defeito é identificado como defeito na cadeia alfa ou 
na cadeia beta. 

C) a hemoglobina no sangue está abaixo do normal como resultado da carência de um ou 
mais nutrientes essenciais como ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas.   

D) os glóbulos vermelhos com a hemoglobina S são destruídos por autoanticorpos que se 
ligam à superfície desses glóbulos, ocasionando sua destruição via sistema retículo -
endotelial. 

 

A ilustração a seguir apresenta os Ciclos epidemiológicos da doença Febre Amarela no 

Brasil e servirá de base para responder as questões 31 e 32.  
 

 
 

31. A febre amarela apresenta dois ciclos de transmissão epidemiologicamente  distintos: o 
silvestre e o urbano. Do ponto de vista etiológico, clínico, imunológico e fisiopatológico, a 
doença é a mesma nos dois ciclos. De acordo com a ilustração, o que diferencia a febre 
amarela urbana e a febre amarela silvestre é o fato de que,  

A) no ciclo silvestre, o homem é o único transmissor com importância epidemiológica e a 
doença ocorre no hospedeiro como o Aedes aegypti infectado; no ciclo urbano, os primatas 
não humanos (macacos) são os principais vetores, os hospedeiros são mosquitos do s 
gêneros Haemagogus e Sabethes e o homem participa como um transmissor acidental ao 
adentrar áreas de mata. 

B) no ciclo silvestre, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica, e a 
doença ocorre em vetores como o Aedes aegypti infectados; no ciclo urbano, os primatas 
não humanos (macacos) são os principais hospedeiros, os vetores são mosquitos dos 
gêneros Haemagogus e Sabethes e o homem participa como um hospedeiro acidental ao 
adentrar áreas de mata. 

C) no ciclo silvestre, os primatas não humanos (macacos) são os principais vetores, os 
hospedeiros são mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes e o homem participa 
como um transmissor acidental ao adentrar áreas de mata; no ciclo urbano, o homem é o 
único vetor com importância epidemiológica e a transmissão ocorre a partir de hospedeiro 
como o Aedes aegypti infectados. 

D) no ciclo silvestre, os primatas não humanos (macacos) são os principais hospedeiros, os 
vetores são mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes e o homem participa como 
um hospedeiro acidental ao adentrar áreas de mata; no ciclo urbano, o homem é o único 
hospedeiro com importância epidemiológica e a transmissão ocorre a partir de vetores 
como o Aedes aegypti infectados. 
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32. De acordo com a ilustração, a transmissão no ciclo urbano ocorre na seguinte ordem: 

A) primata infectado     mosquito     primata suscetível.  

B) primata infectado     mosquito     homem suscetível.  

C) homem infectado     mosquito     homem suscetível.  

D) homem infectado     mosquito     primata suscetível. 

 

O texto que segue servirá de base para responder as questões 33 e 34.  
 

“A radiação ultravioleta (RUV) é parte de um espectro de radiação eletromagnética 
emitido pelo Sol. Os efeitos biológicos da radiação ultravioleta em seres humanos 
ocorrem principalmente na pele e nos olhos, órgãos externos mais expostos. Esses 
efeitos na pele do homem podem ser imediatos ou tardios.” (RODRIGUES JUNIOR, 2008).  

 

33. Os efeitos imediatos da RUV na pele do homem são: 

A) envelhecimento da pele, câncer de pele, lesões das células Langherans e síntese de 
vitamina D. 

B) eritema ou queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langherans e síntese 
de vitamina D. 

C) destruição das células que compõem a córnea, queimaduras nos olhos, envelhecimento e 
câncer de pele. 

D) alterações nas células que compõem a córnea, queimaduras nos olhos, lesões e 
queimaduras nos melanócitos. 

 

34. O índice ultravioleta (IUV) mede o nível de radiação solar na superf ície da Terra. Em relação 
à altitude e os níveis do IUV, é correto afirmar:  

A) quanto maior a altitude, maior o IUV e maior o risco de danos à pele e de aparecimento de 
câncer. 

B) quanto menor a altitude, maior o IUV e maior o risco de danos à pele e aos o lhos. 

C) a altitude tem pouca relação com os danos aos seres humanos, pois o nível do IUV é 
absorvido pela camada de ozônio.  

D) a altitude tem pouca relação com os danos aos seres humanos, pois o nível do IUV é o 
mesmo em qualquer altitude. 

 

35. A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria  Treponema 
pallidum que pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa 
infectada, ou da mãe infectada para a criança durante a gestação ou o parto. O Brasil enfrenta 
atualmente um aumento da incidência de casos de sífilis em gestante e recém -nascido. Essa 
situação se deve principalmente ao esgotamento do impacto das campanhas de uso de 
preservativos bem como à redução da disponibilização destes. A situação é agravada    

A) pelo uso indiscriminado de antibióticos usados no tratamento da sífilis, o que causou uma 
multirresistência, fazendo com que o antimicrobiano não tenha mais eficácia.  

B) pela falta de antibióticos usados no tratamento da sífilis adquirida e a ausência de 
antibióticos seguros indicados para tratar bebês com sífilis congênita.  

C) pela redução da oferta de penicilina benzatina, usada contra a sífilis adquirida e de 
benzatina cristalina, indicada para tratar bebês com sífilis congênita.  

D) pelo fenômeno da multirresistência da bactéria causadora da sífilis, o que desencadeou 
um aumento no preço do antibiótico mais potente e a sua falta por questões 
orçamentárias. 

 

36. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários, transmitidos pela 
fêmea infectada do mosquito Anopheles. No Brasil, a maioria dos casos de malária se 
concentra na região 

A) Sul, área de surto para a doença.     C) Amazônica, área endêmica para a doença. 

B) Nordeste, área epidêmica para a doença.     D) Sudeste, área indene para a doença.  
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37. A coluna vertebral é composta de ossos denominados vértebras e tem como função proteger 
a estrutura formada por uma série de nervos chamada de medula espinhal, que parte da 
cabeça e se ramifica pelo corpo (GODOY; OGO, 2012). Estudos confirmam que mais de 80% 
da população brasileira sofre de diferentes doenças da coluna, que são as principais causas 
de afastamento do trabalho, assim como de episódios de urgências e consultas médicas. 
Essas doenças podem ser ocasionadas por desvios na coluna conhecidos como  

A) cifose, lombalgia e lordose.     C) escoliose, artrose e hérnia de disco.  

B) lombalgia, artrose e hérnia de disco.    D) cifose, escoliose e lordose. 
 

38. Nos últimos anos, vem aumentando muito a ocorrência de perda auditiva causada pelo uso 
incorreto dos aparelhos portáteis de música,  que apresentam uma potência muito elevada em 
relação à capacidade dos nossos órgãos de audição.  Sobre essa temática, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I 
A perda auditiva ocasionada pelos altos níveis sonoros é uma sequela que, quando 
eliminada sua causa, torna-se completamente reversível em pouco tempo.  

II 
A exposição a níveis sonoros altos por períodos de tempo prolongados pode 
prejudicar os sistemas nervoso, cardiovascular e digestório. 

III 
A utilização de fones de ouvido intra-auriculares é mais segura, pois estes bloqueiam 
totalmente a entrada do conduto auditivo, evitam a audição de ruídos externos e 
permitem ao ouvinte escutar músicas com um volume menor.  

IV 
A perda auditiva causada pela música não se deve somente à intensidade dos níveis 
de volume, mas também ao tempo de exposição a esse estímulo sonoro elevado.   

 

Em relação à perda auditiva pelo uso incorreto de fones de ouvido, estão corretas as 

afirmativas: 

A) I e III.  B) II e IV.  C) I e IV.  D) II e III. 
 

39. A respiração bucal ocorre pela incapacidade de se respirar satisfatoriamente pelo nariz 
podendo desencadear, entre outros problemas, alterações da face, infecções das vias aéreas 
e apneia do sono (MOREIRA, 2015). Dessa forma, a respiração nasal é mais eficiente, pois, 
quando acontece da maneira adequada, propicia  

A) uma hiperventilação muito mais eficiente em termos de fornecimento de oxigênio ao corpo, 
facilitando a pequena circulação.  

B) maior pressão de ar e, por consequência, uma inalação mais rápida, acarretando melhor 
ventilação. 

C) a filtragem, o aquecimento e a umidificação do ar que respiramos para que este chegue 
aos pulmões nas melhores condições possíveis.  

D) a filtragem, o aquecimento e a umidificação do ar  pelas amigdalas para que este chegue à 
faringe livre de agentes infecciosos.  

 

40. As arboviroses como a dengue, a infecção por vírus Zika e a febre Chikungunya tornaram -se 
problema de saúde pública no Brasil com repercussão na vida e na saúde da população. Elas 
têm em comum a necessidade do combate aos mosquitos vetores. Para o controle dessas 
doenças, o Ministério da Saúde do Brasil propõe, entre outras medidas, a eliminação dos 
criadouros do mosquito através de orientações como:  

A) ao acabar a água do reservatório, é necessário fazer uma nova lavagem no recipiente e 
guardá-lo com a abertura para baixo. Esse cuidado é essencial porque os ovos do 
mosquito podem viver mais de um ano no ambiente seco.  

B) a água sanitária também poder ser utilizada no combate às larvas.  É importante lembrar 
que ela pode ser utilizada em recipientes usados para armazenamento de água para 
consumo humano e de animais. 

C) os inseticidas à base de citronela, andiroba e óleo de cravo, ou seja, os produtos 
anunciados como “naturais”, comumente comercializados como velas, odorizantes de 
ambientes, limpadores e os incensos devem ser usados no controle dos mosquitos.  

D) o Ministério da Saúde não recomenda mais a utilização de larvicidas onde há necessidade 
de armazenamento de água. Os larvicidas são ineficazes, pois os mosquitos adquiriram 
resistência. Assim, os depósitos de água devem ser protegidos com tampas.  
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Matemática                  41 a 50 
 

 

O Texto a seguir servirá de base para responder às questões 41 e 42.  

 

Edna possui seis moedas: uma de R$ 0,10, duas de R$ 0,25 e três de R$ 0,50. Ela 

anotou as medidas de suas moedas em sua agenda, de acordo com o quadro a seguir  
 

Medidas  R$ 0,10 R$ 0,25 R$ 0,50 

Diâmetro (mm) 20 25 23 

Espessura (mm) 2,23 2,25 2,85 

Peso (g) 4,80 7,55 9,25 

Disponível em: <https://www.bcb.gov.br>. Acesso em: 24 set.2017. [Adaptado]  

 

 

41. Ao empilhar as três moedas de R$ 0,50, conforme a imagem ao lado, 

a altura total obtida é igual a 

A) 9,65 mm. 

B) 8,55 mm. 

C) 7,65 mm. 

D) 6,55 mm. 
 

42. A área ocupada pelas duas moedas de R$ 0,25 alinhadas em 

cima de uma mesa, uma ao lado da outra, conforme a imagem ao 

lado é, aproximadamente, igual a 

A) 9,13 cm
2
. 

B) 4,68 cm
2
.  

C) 4,68 mm
2
. 

D) 9,13 mm
2
. 

 

43. Carlos comprou um carro em três parcelas: na primeira parcela, pagou R$  10.000,00; na 

segunda, pagou um terço do valor do carro; na terceira, pagou 50% do valor do carro. Dessa 

forma, o valor do carro que Carlos comprou foi de  

A) R$ 55.000,00. 

B) R$ 58.000,00. 

C) R$ 60.000,00. 

D) R$ 62.000,00. 

 

44. Atualmente, em uma determinada cidade, 12% das mulheres realizam o preventivo 

regularmente. Se mais 240 mulheres passarem a realizar o exame regularmente, esse índice 

aumentará para 20%. Dessa forma, conclui-se que, atualmente, nessa cidade, o número de 

mulheres que realizam o preventivo regularmente é de  

A) 600.   C) 360. 

B) 240.    D) 300. 

 

45. Em um hospital, há 5 andares acima do térreo e 3 andares no subsolo. Para realizar uma 

consulta, um paciente que se encontra no 2º andar do subsolo precisa acessar o primeiro 

andar acima do térreo. Para isso, é necessário que esse paciente suba  

A) três andares.    C) um andar. 

B) dois andares.    D) quatro andares. 

Considere π = 3,14 
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46. Um grupo de amigos reuniu-se, em uma pizzaria, para um jantar de confraternização de fim 

de ano. Após receber a conta, verificaram que, se cada um contribuísse com R$  15,00 ainda 

faltariam R$ 50,00 para pagar a conta. Se cada um contribuísse com R$ 23,00, sobrariam 

R$ 14,00. Dessa forma, conclui-se que o grupo era composto de  

A) 8 pessoas.    C) 6 pessoas. 

B) 7 pessoas.    D) 9 pessoas. 

 

47. Segundo a legislação brasileira, a multa de trânsito é uma penalidade de natureza pecuniária 

imposta pelos órgãos de trânsito aos proprietários, condutores, embarcadores e 

transportadores que descumprirem as regras estabelecidas na norma de trânsito. Por 

exemplo, o condutor que for flagrado dirigindo embriagado pagará uma multa no valor de 

R$ 2.934,70. Outros tipos de infração, como dirigir manuseando ou falando ao celular e 

estacionar em vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, acarretam uma multa 

de R$ 293,47. Sendo assim, um motorista que, no mesmo mês, for multado duas vezes, 

sendo a primeira vez por estar falando ao celular e a segunda vez por estacionar em vaga 

reservada a pessoas com deficiência, deverá pagar, por essas duas multas, o eq uivalente a 

A) 
4

5
 do valor da multa de quem for pego dirigindo embriagado. 

B) 
2

5
 do valor da multa de quem for pego dirigindo embriagado. 

C)  
3

5
 do valor da multa de quem for pego dirigindo embriagado. 

D) 
1

5
 do valor da multa de quem for pego dirigindo embriagado. 

 

48. De acordo com o DETRAN, para retirar a primeira Carteira Nacional de habilitação (CNH), os 

condutores/candidatos à categoria A e B devem realizar alguns exames, junto ao DETRAN 

local, seguindo a seguinte sequência: 1º) Médico e Psicológico; 2º) Exame Teórico; 3º) 

Direção Veicular. Em certa cidade, 347 condutores/candidatos realizaram os exames Médico 

e Psicológico. Destes, 332 foram aprovados no exame médico, 336 foram aprovados no 

exame psicológico e 9 não foram aprovados em nenhum desses exames. Dessa forma, a 

quantidade de condutores/candidatos aptos para realizar o exame teórico é de  

A) 330.    C) 336. 

B) 332.    D) 334. 

 

49. Em determinado município, durante o mês de março de 2017, choveu apenas dua s vezes: a 

primeira chuva durou 18 minutos e 54 segundos, e a segunda chuva durou 1 hora, 49 minutos 

e 6 segundos. Dessa forma, conclui-se que o tempo total de duração das chuvas nesse 

município, durante o mês de março de 2017, foi de  

A) 2 horas, 59 minutos e 59 segundos. 

B) 2 horas e 7 minutos. 

C) 2 horas e 8 minutos. 

D) 2 horas, 55 minutos e 58 segundos.  

 

50. Considere que uma indústria farmacêutica tem sua produção diária P, em caixas de 

remédios, variando com o número de funcionários x, de acordo com a função 

P(x) = x2 + 20x + 700, para x  5. Para produzir 1.000 caixas de remédios, a quantidade 

necessária de funcionários é de 

A) 12.   C) 14. 

B) 10.    D) 16. 
 
 


