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Área: Linguagens - LÍNGUA PORTUGUESA 

Quem estava em NY viveu apagão de informação 

1.º§

No mundo de 11 de setembro de 2001, as pessoas não carregavam notícias em 

tempo real dentro do bolso nem tinham respostas para qualquer pergunta a um clique 

no Google. Naquela época, a maioria dos celulares não oferecia conexão à rede. 

Também não tinha chamada de vídeo nem redes sociais.  

2.º§

Se você quisesse descobrir alguma coisa, precisava checar a internet no seu 

computador. Se estivesse na rua, corria para casa e ligava a TV ou entrava em uma 

loja de eletrodomésticos para assistir ao noticiário em um dos aparelhos à venda. Ou 

então ligava para alguém para perguntar – mas quem disse que os celulares 

funcionavam naquele momento, após o maior atentado terrorista da história dos EUA? 

3.º§
Por isso, eu e grande parte das pessoas que estávamos nas ruas de Nova York 

logo depois de dois aviões colidirem com o World Trade Center vivemos um apagão 

de informação inimaginável hoje. 

4.º§

Meu amigo Luiz, que trabalhava em um banco bem perto das Torres Gêmeas, sentiu 

o prédio em que estava chacoalhar quando o segundo avião se chocou. Havia aparelhos

de TV no banco, mas ele só se deu conta da gravidade do atentado quando atendeu a

um telefonema de um cliente, mandando comprar petróleo.

5.º§

Desceu as escadas do prédio, pulou a catraca, que estava travada, e começou a 

andar depressa pela rua, enquanto ouvia o som de caças. Quando desmoronou o 

segundo prédio e veio uma nuvem de fumaça, achou que fosse uma bomba. O 

celular não funcionava e ninguém fazia ideia de que havia outros aviões. Só 

entendeu que era um ataque terrorista duas horas depois, quando um amigo do 

Brasil enfim conseguiu ligar. 

6.º§

Minha amiga Patrícia correu para comprar mantimentos quando viu o noticiário. 

Passou em frente a uma loja de eletrodomésticos e ficou siderada assistindo ao 

atentado nas TVs enfileiradas. Não dava para entender se eram dois aviões ou se 

era um replay. O cheiro de fumaça aumentava, seu telefone não funcionava e ela 

não conseguia saber se o namorado, que trabalhava perto do WTC, estava bem. 

7.º§

Assisti ao segundo avião bater na segunda torre, ao vivo, pela TV de casa. Fui até 

o teto do prédio onde morava, e enxerguei a fumaça. Corri em direção ao sul de

Manhattan para fazer a cobertura. Enquanto andava na Broadway, não tinha a menor

ideia do que estava acontecendo. Tinha mais aviões? É verdade que um deles tem

como alvo a estátua da Liberdade? O metrô é seguro? Às 9h37, um avião bateu no

Pentágono, em Washington. Eu nem imaginava. Também não sabia que tinha outro

avião sequestrado que, às 10h03, caiu em um descampado na Pensilvânia. Ligava

para minha mãe, para meu pai, para tentar descobrir alguma coisa, mas os celulares

não funcionavam.

AVISO:
A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e 
pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa 
necessariamente a ordem que o candidato viu na sua prova.



MEDICINA

Prova objetiva 
Prova de Redação 

31/10/2021 

8.º§

Alguns comentaristas na televisão começaram a falar em terrorismo e em Al 

Qaeda, mas a gente estava no meio da rua, perdidos, olhando aquela multidão 

subindo, cheia de fuligem das torres que tinham desabado. Fosse hoje, já estaríamos 

todos “googlando” Osama bin Laden e checando os sites dos jornais. Naquele dia, 

além do medo, havia a dúvida. Não sabíamos se o ataque tinha acabado. Lembro-

me de um homem gritando, mandando a gente fugir, porque um outro avião ia atingir 

a Bolsa de Valores. 

Adaptado de Patrícia Campos Mello. Folha de São Paulo, 11 de setembro de 2021. 

 QUESTÃO 01 

O texto em análise é uma coluna publicada em um jornal de grande circulação, que assume um 

perfil de crônica por se estruturar com base no seguinte aspecto: 

descrição detalhada do espaço em situações catastróficas 

construção de ponto de vista ancorado em eventos cotidianos 

exposição de comportamentos pessoais considerados inesperados 

comparação entre trajetórias baseadas em posicionamentos distintos 

 QUESTÃO 02 

No primeiro parágrafo, a autora caracteriza o momento histórico em que os eventos narrados 

transcorreram. Nessa caracterização, o emprego da marca linguística de negação tem a função de: 

valorizar instruções objetivas em emergências 

confirmar a importância da interação presencial 

ressaltar as limitações no acesso à comunicação 

sugerir contraposição entre visões sobre o evento 

 QUESTÃO 03 

“No mundo de 11 de setembro de 2001, as pessoas não carregavam notícias em tempo real dentro 

do bolso nem tinham respostas para qualquer pergunta a um clique no Google. Naquela época, a 

maioria dos celulares não oferecia conexão à rede. Também não tinha chamada de vídeo 

nem redes sociais.” 

No parágrafo acima, essas duas frases destacadas estabelecem com a primeira uma relação de: 

condição 

explicação 

contradição 

generalização 
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 QUESTÃO 04 

No segundo parágrafo, as duas primeiras frases têm estrutura semelhante. 

Essa semelhança contribui para reforçar o seguinte aspecto: 

hábitos situados historicamente 

ações provocadas arbitrariamente 

relações impostas individualmente 

atitudes caracterizadas profissionalmente 

 QUESTÃO 05 

“Não sabíamos se o ataque tinha acabado. Lembro-me de um homem gritando, mandando a gente 

fugir, porque um outro avião ia atingir a Bolsa de Valores” (8.º§).  

À incerteza mencionada, a autora acrescenta uma lembrança, com a função de: 

formulação de hipótese  

exposição de consequência 

estabelecimento de oposição 

exemplificação do comentário 

 QUESTÃO 06 

“No mundo de 11 de setembro de 2001, as pessoas não carregavam notícias em tempo real dentro 

do bolso” (1.º§).  

No trecho, ocorre a seguinte figura de linguagem: 

hipérbole 

metonímia 

pleonasmo 

personificação 
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 QUESTÃO 07 

Ao narrar um evento passado, o enunciador pode incorporar pensamentos atribuídos aos 

personagens ou a si próprio em sua fala. 

Um pensamento atribuído ao próprio enunciador encontra-se apresentado em: 

“Desceu as escadas do prédio, pulou a catraca, que estava travada, e começou a andar 

depressa pela rua, enquanto ouvia o som de caças” (5.º§) 

“Minha amiga Patrícia correu para comprar mantimentos quando viu o noticiário” (6.º§) 

“Tinha mais aviões? É verdade que um deles tem como alvo a estátua da Liberdade? O 

metrô é seguro?” (7.º§) 

“Alguns comentaristas na televisão começaram a falar em terrorismo e em Al Qaeda” (8.º§) 
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REDAÇÃO 

PROPOSTA 

Produza uma CRÔNICA ARGUMENTATIVA AUTORAL, entre 230 e 350 PALAVRAS, utilizando a 

norma-padrão da língua portuguesa, sobre o seguinte tema:  

 

Cuidados com a saúde em sociedades hiperconectadas 

 

Observações:  

1. Será atribuída nota 0 (zero), à redação que: 

• não aborde o tema; 

• não tenha sido produzida (esteja em branco); 

• não atenda ao número mínimo de palavras solicitado na proposta de redação; 

• represente cópia dos textos presentes no caderno de questões ou ainda transcrições de 

textos já existentes em outros domínios discursivos, configurando plágio; 

• não seja escrita em prosa; 

• tenha a intenção de ofender o processo de seleção como um todo ou qualquer uma das 

partes nele envolvidas. 

2. Por marcas de autoria, entende-se a presença de enredo e de argumentos além dos contidos 

nos textos da prova, apontando para um conhecimento de mundo mais amplo e criativo por parte 

do candidato. 

3. A crônica argumentativa deve conter a argumentação articulada à estrutura da crônica. 

4. A nota máxima da prova de redação será 10 (dez) pontos. 
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Área: Linguagens - ESPANHOL 

El mal aliento puede ser causa de una enfermedad 

Expertos advierten que si a pesar de la higiene la halitosis continúa, es importante visitar a 

un profesional de la salud 

1.º§  
El mal aliento puede ser causa de alguna enfermedad, por lo que si persiste a 

pesar de una adecuada higiene bucal es necesario acudir a revisión médica. 

2.º§ 
En una infografía, la Secretaría de Salud destaca que el mal olor es un 

padecimiento que se le conoce como halitosis. 

3.º§ 

Según especialistas, es resultado de la acumulación bacteriana en la boca o 

entre los dientes, así como de restos de comida alrededor de las encías o de la 

lengua. 

4.º§ 

Pero también puede ser provocado por alguna afección, de acuerdo a la 

información que la dependencia difunde en su cuenta de Twitter @SSalud_mx y 

en la que advierte que "El mal olor de la boca puede ser causa de alguna 

enfermedad, ¡Cuidado con el mal aliento!”. 

5.º§ La institución recomienda beber agua en abundancia para elevar la producción 

de saliva, utilizar enjuague bucal e hilo dental, cepillarse los dientes y la lengua 

al menos tres veces al día o después de cada comida, así como antes de dormir. 

6.º§ Sugiere evitar el consumo de alimentos y bebidas odoríferos como ajo, 

cebolla, tabaco, café y bebidas alcohólicas, para prevenir este conjunto de olores 

desagradables. 

7.º§ Asimismo, aconseja que si a pesar de la higiene, el mal aliento continúa es 

importante visitar a un profesional de la salud. 

 

 

Adaptado de Informador. Disponible en: https://www.informador.mx. Accedido en 28 sep 2021. 
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 QUESTÃO 08 

Según informa el texto, el mal aliento: 

se trata facilmente 

puede tener causas diversas 

se resuelve cepillando la lengua 

tiene como causa la baja producción de saliva 

 

 QUESTÃO 09 

“Asimismo, aconseja que si a pesar de la higiene, el mal aliento continúa es importante visitar a un 

profesional de la salud.” (7.º§) 

En el texto, el término destacado se realiza por: 

el Twitter 

una infografía 

la Secretaría de Salud 

un profesional de la salud 

 

 QUESTÃO 10 

“Expertos advierten que si a pesar de la higiene la halitosis continúa, es importante visitar a un 

profesional de la salud” (subtítulo) 

En la frase anterior, los conectores destacados expresan relaciones de: 

condición y causa 

condición y concesión 

causa y consecuencia 

concesión y consecuencia 
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Área: Linguagens - INGLÊS 

Good oral health leads to general overall better health’: How strokes may be 

preventable with oral care 

1.º§ 

COLUMBIA, S.C. (WIS) - Neurologists at Prisma Health published results of a 17-

year-long study of the potential link between oral health and stroke risk. A group of 

9,666 patients was followed to study the relationship between gum disease severity 

and atrial fibrillation, an irregular heartbeat condition that doctors say is a huge risk 

factor for strokes. “We found that those who went to the dentist regularly – their risk 

of developing atrial fibrillation was almost 20% lower,” said Dr. Souvik Sen, 

researcher and Chair of Neurology at Prisma Health. 

2.º§ 

Strokes are the third leading cause of death in South Carolina. The state is 

considered part of the Stroke Belt, a band of 11 southeastern states that exhibit higher 

rates of stroke mortalities.  South Carolina is the buckle of the stroke belt, along with 

North Carolina and Georgia, and the buckle displays higher stroke mortality than other 

states in the country. 

3.º§ 

Scruggs says the best way to maintain oral hygiene is to have a good routine at 

home of brushing twice a day and flossing once per day. Dentists say coming for 

dental checkups every six months is crucial for diagnosing gum disease and other 

issues.  “Good oral health leads to general overall better health,” Sen said. “I think the 

2 are very strongly tied to each other. Obviously, stroke is just one of them. There are 

other factors linked with oral health that would probably benefit as well.” 

4.º§ 

“Gum disease is a painless problem that doesn’t have symptoms usually. The 

maintenance is the most important part because you really don’t know you have it 

until you have it – until you come in and it’s actually diagnosed,” said Dr. Caroline 

Hartley, a dentist at Southern Shores Dental. 

5.º§ 
Sen says the study is in clinical trials and should wrap up by the end of this year. 

He says he expects to have the results of the study ready by early 2022. 

Adapted from WISTV. Available at: https://www.wistv.com. Accessed 17 September 2021. 

 

 QUESTÃO 08 

The purpose of the piece of news is: 

to prove that gum disease is asymptomatic 

to identify stroke as one cause of gum disease  

to show that stroke and oral health are correlated 

to explain how to prevent stroke through oral hygiene 
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 QUESTÃO 09 

In the title, the word may expresses: 

certainty 

condition 

possibility  

permission 

 

 QUESTÃO 10 

“Sen says the study is in clinical trials and should wrap up by the end of this year.” (5.º§) 

The underlined fragment means that the action should happen: 

at the end of this year 

around the end of this year 

near the beginning of the following year  

before the beginning of the following year 
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MATEMÁTICA 

 QUESTÃO 11 

As figuras a seguir representam as planificações das superfícies laterais de dois cones circulares 

retos, de vértices A e B, cujas áreas medem respectivamente 25𝜋 cm² e 50𝜋 cm².  

 

Se 𝑑𝐵 e 𝑑𝐴 são respectivamente os diâmetros das bases dos cones de vértices B e A, 
𝑑𝐵

𝑑𝐴
  equivale a: 

2 

1 

√2 

2√2 

 

 QUESTÃO 12 

Admita que um carro flex possua 50 L de combustível formado por uma mistura homogênea com 

20 L de álcool e 30 L de gasolina. Se forem consumidos 10 L desse combustível, sem nenhuma 

reposição, restarão n litros de álcool. 

O valor de n é igual a:  

15 

16 

17 

18 
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 QUESTÃO 13 

Um professor distribuiu n balas para três crianças da seguinte maneira: a primeira criança recebeu 

a metade do total de balas, a segunda recebeu 1/3 do que restou e, a terceira, recebeu as 20 balas 

que sobraram.  

A soma dos algarismos de n é igual a: 

6 

5 

4 

3 

 

 QUESTÃO 14 

Uma prova de matemática contém cinco questões, sendo três de geometria e duas de aritmética.  

Escolhendo-se ao acaso duas dessas questões, a probabilidade de, pelo menos, uma delas ser 

de geometria é igual a: 

0,9 

0,8 

0,6 

0,4 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 QUESTÃO 15 

Uma determinada espécie de borboleta pode apresentar listras verdes ou amarelas nas suas 

asas. A presença dessa característica é condicionada por um único gene com dois alelos, um 

que determina asas com listras verdes e o outro com listras amarelas. Quando borboletas 

homozigotas para a cor verde das listras são cruzadas com borboletas homozigotas para listras 

amarelas, observa-se que todos os descendentes apresentam asas com listras verdes. 

Essas informações permitem concluir que a interação do alelo para listras verdes com o alelo 

para cor amarela é do tipo: 

epistática 

dominante 

pleiotrópica 

quantitativa 

 

 QUESTÃO 16 

Halobacterium salinarum é uma arqueia halófila extrema conhecida por habitar ambientes 

hipersalinos. Sua sobrevivência em ambientes com elevada concentração de NaCl é garantida por 

meio de proteínas da membrana plasmática que mantêm uma elevada concentração intracelular 

de KCl. 

Nesse caso, a manutenção do equilíbrio osmótico da H. salinarum é realizada a partir do seguinte 

mecanismo: 

difusão simples 

transporte ativo 

difusão facilitada 

transporte passivo 
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 QUESTÃO 17 

A disponibilidade de água é um importante fator de produtividade vegetal, especialmente relevante 

para plantas de deserto. Em plantas adaptadas a condições ambientais áridas, os caules são 

suculentos porque armazenam água para utilizar durante os longos períodos de seca. 

O tecido vegetal envolvido no processo de armazenamento de água nessas plantas é: 

xilema 

floema 

meristema 

parênquima 

 

 QUESTÃO 18 

A produção do vinho ocorre a partir da ação de leveduras que realizam a fermentação dos açúcares 

da uva, transformando-os em álcool etílico e gás carbônico. Entretanto, ao deixar uma garrafa de 

vinho aberta, o álcool é oxidado, conferindo à bebida um sabor de vinagre.  

Nesse caso, a formação do vinagre é resultado de um processo aeróbio realizado por micro-

organismos do gênero: 

Acetobacter sp. 

Lactobacillus sp. 

Pseudomonas sp. 

Saccharomyces sp. 

 

 QUESTÃO 19 

O carbono é um elemento químico imprescindível para a manutenção da vida e pode ser 

encontrado em diferentes compartimentos, como atmosfera, solo e seres vivos. Porém, seu tempo 

de permanência em cada um desses ambientes, que corresponde ao seu ciclo biogeoquímico, 

depende dos processos de que esse elemento participa. 

Uma medida que visa retirar o carbono da atmosfera e mantê-lo armazenado por um longo período é: 

diminuir a biodiversidade 

instalar hortas residenciais 

estimular o reflorestamento  

controlar atividades vulcânicas 
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 QUESTÃO 20 

Resíduos ou excretas nitrogenados são resultantes do metabolismo das proteínas e devem ser 

eliminados para garantir a homeostase do organismo.  

O gráfico mostra a produção de excretas nitrogenados por um embrião de vertebrado durante o 

seu desenvolvimento. 

 

A partir das informações do gráfico, pode-se afirmar que se trata de um embrião de: 

rato 

salmão 

galinha 

tubarão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

MEDICINA 

Prova objetiva 
Prova de Redação 

31/10/2021 

 QUESTÃO 21 

Um palhaço realiza uma apresentação sobre uma corda cujas extremidades estão fixas nas 

paredes A e B, conforme apresentado na figura abaixo. O lado direito da corda, ao ser tensionada, 

apresenta uma inclinação de 30 graus em relação ao plano horizontal.   

Estando o palhaço em equilíbrio, indique a representação das forças que as paredes A e B, 

respectivamente, exercem sobre a corda:  
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 QUESTÃO 22 

Um móvel se desloca sob a ação de uma força de direção constante, cujo valor varia com o tempo, 

conforme apresentado no gráfico abaixo.  

 

Nota-se que o impulso é 

positivo nos dois últimos segundos  

negativo nos dois últimos segundos  

nulo nos quatro primeiros segundos  

negativo nos quatro primeiros segundos 

 

 QUESTÃO 23 

MTBE é a sigla para o composto representado pela molécula a seguir.  

 

Esse composto foi utilizado como aditivo à gasolina, mas, em função dos danos à saúde e ao meio 

ambiente, teve seu uso proibido. 

Analisando-se a fórmula do MTBE, verifica-se que ele pertence à função orgânica denominada: 

éter 

álcool 

aldeído 

cetona 
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 QUESTÃO 24 

A noradrenalina é um hormônio que age na regulação de sinais nervosos. Esse hormônio é um dos 

estereoisômeros correspondentes à fórmula estrutural plana representada a seguir. 

 

O número de estereoisômeros ópticos ativos dessa fórmula estrutural é igual a: 

2 

4 

6 

8 

 

 QUESTÃO 25 

O leite de magnésia, usado como laxante e antiácido, consiste em uma suspensão aquosa do 

composto Mg(OH)2.  

Esse composto pertence à função inorgânica nomeada por: 

sal 

base 

ácido 

óxido 

 

 QUESTÃO 26 

A reação química representada a seguir ocorre em uma única etapa. 

H2 (g) + I2 (g) → 2 HI (g) 

A ordem global dessa reação é igual a: 

4 

3 

2 

1  
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CIÊNCIAS HUMANAS 

 QUESTÃO 27 

 

Garrafas de plástico foram convertidas por cientistas em aroma de baunilha, a vanilina, usando 

bactérias geneticamente modificadas. É a primeira vez que um produto químico valioso foi fabricado 

a partir de resíduos de plástico. 

A vanilina é amplamente utilizada nas indústrias de alimentos e cosméticos e é um importante 

produto químico a granel, usado na fabricação de fármacos, itens de limpeza e herbicidas. 

Adaptado de CARRINGTON, Damian. The Guardian, 15 de junho de 2021. Disponível em: https://www.theguardian.com. Acesso em 2 jul. 2021 

Para reduzir significativamente o problema mundial da poluição por plásticos, a descoberta 

tecnológica apresentada depende da ampliação da seguinte prática ambiental: 

coleta seletiva 

aterros sanitários 

incineração controlada 

biodigestores comunitários 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

MEDICINA 

Prova objetiva 
Prova de Redação 

31/10/2021 

 QUESTÃO 28 

Distribuição da população em um município brasileiro, por sexo, segundo os grupos 

de idade (2010) 

 

IBGE. Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br. Acesso em 20 jan. 2021. 

A análise da estrutura populacional acima fornece elementos para afirmar que esse município 

está localizado em uma área com a seguinte característica: 

expansão recente da fronteira agrícola 

ocorrência frequente de seca prolongada 

crescimento acentuado da mortalidade feminina 

processo antigo de desindustrialização metropolitana 
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 QUESTÃO 29 

No Brasil, a república nunca foi um projeto redutível ao interesse de alguma classe social específica. 

Seu advento, além disso, nada teve de inevitável. Fosse um pouco mais flexível o núcleo dirigente 

da monarquia, aceitando a alternativa federalista, e possivelmente a república não teria começado 

a se tornar realidade em 1889. Pode-se afirmar que as condições críticas atravessadas pela 

monarquia, a partir de 1870, produziram o desgaste das suas bases de legitimidade e esse foi o 

caminho historicamente possível para a implantação de um Estado federal. 

Adaptado de LEMOS, Renato. A alternativa republicana e o fim da monarquia. In: GRINBERG, Keila & SALLES, Ricardo. O Brasil Imperial, 

Volume III – 1870-1889. Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro: 2009, pp. 401-444. 

Dois fatores que provocaram o desgaste das bases de sustentação do regime foram: 

defesa da abolição e atritos com militares insatisfeitos 

demarcação de fronteira e disputas com países vizinhos 

extinção do padroado e conflitos com religiosos católicos 

aumento da imigração e alianças com cafeicultores decadentes 

 

 QUESTÃO 30 

Os dois primeiros anos do governo de Juscelino Kubitschek não apresentaram mudanças 

substanciais na política externa que vinha sendo adotada pelo país desde o início da década. A 

principal marca diplomática brasileira do governo de Kubitschek viria a ser a Operação 

Panamericana, lançada em maio de 1958. 

Adaptado de BARRETO, Fernando de Mello. Os sucessores do Barão: relações exteriores do Brasil, 1912-1964. São Paulo: Paz e Terra, 

2001, p.211. 

A política externa mencionada no texto tinha como principal objetivo:  

apoiar o colonialismo 

favorecer o estatismo  

estimular o socialismo 

promover o desenvolvimentismo 


