
Este caderno, com 32 páginas numeradas, contém 60 questões objetivas das seguintes áreas: Linguagens; 
Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas. A proposta de tema para a prova de Redação está na página 7   
e a Classificação Periódica dos Elementos, na página 31. Além deste caderno, você está recebendo, também, uma 
Folha de Redação, para desenvolver o tema proposto, e um Cartão de Respostas.

Observe as seguintes instruções, antes de iniciar a prova:

• Após a autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões 
estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.

• Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número do CPF, número do documento de identidade, 
data de nascimento, número de inscrição e opção de língua estrangeira estão corretos. Se houver erro,  
notifique o fiscal. 

• As questões de números 13 a 16, da área de Lin guagens, deverão ser respondidas de acordo com sua opção  
de língua estrangeira: Espanhol ou Inglês.

• Use apenas caneta de corpo transparente, preta ou azul, para escrever a redação, assinar o cartão e marcar 
suas respostas, cobrindo totalmente o espaço que corresponde à letra da alternativa que melhor responde a 
cada questão.

•	 Além de sua assinatura, da transcrição da frase e da marcação das respostas, nada mais deve ser escrito ou 
registrado no cartão, que não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.

• Não assine a Folha de Redação, nem escreva nela seu nome.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Redação e o Cartão de Respostas.

INFORMAÇÕES GERAIS

O tempo disponível para fazer as provas é de quatro horas e trinta minutos. Nada mais poderá ser registrado 
após esse tempo. 
É vedada ao candidato a possibilidade de copiar suas respostas.
Nas salas de prova, não será permitido aos candidatos portar arma de fogo, fumar, usar relógio ou boné de 
qualquer tipo e utilizar lápis, lapiseiras, borrachas, corretores ortográficos líquidos ou similares.
Será eliminado do Vestibular  da Universidade de Vassouras o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer 
instrumento de cálculo ou ainda qualquer meio de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como 
calculadoras, agendas, computadores, rádios, telefones, smartphones, tablets, receptores, livros e anotações 
manuscritas ou impressas. 
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova. 

BOA PROVA!

VESTIBULAR  2022.2
MEDICINA
PROVA OBJETIVA 

PROVA DE REDAÇÃO

03/07/2022





LINGUAGENS

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS     VESTIBULAR MEDICINA 2022.2 3

TEXTO   1

A DIFERENÇA ENTRE SER CUTUCADO E ACARICIADO

Uma das sequências de descobertas mais bonitas da neurociência é que o toque não é uma coisa só. Temos o 
sentido que “serve” para saber onde algo encosta no corpo, sim, e que formato tem. Este é o tato, um sentido 
espacial, que permite ao cérebro casar a representação do que vemos e ouvimos ao nosso redor com o que 
encosta em nosso corpo. O sentido do tato é bastante preciso, e causa alerta, sobretudo quando inesperado: 
um cutucão no ombro produz movimento da cabeça naquela direção, fato explorado por brincalhões e 
ladrões variados.

Mas há o outro sentido de toque da pele, sem qualquer poder de discriminação espacial, inútil para 
representarmos o que nos toca, mas poderoso em seu resultado: sensação de conforto e prazer, quando 
o toque vem com a sensação de controle de ser desejado, causado por alguém que aceitamos em nosso 
espaço social. Este é o toque social, a melhor indicação de que não estamos sozinhos no mundo, que explica 
a preferência de bebês-macacos por “mães” macias e quentinhas à “mães” de metal duro e frio providas de 
mamadeiras, na falta da própria mãe, e também o efeito poderoso sobre o recém-nascido de ser acariciado 
por pele humana. O toque social, com uma certa pressão e sempre algum movimento – nem rápido 
demais, nem lento demais – ativa circuitos no cérebro que acalmam corpo e alma, e, nas crianças, propicia 
o crescimento.

Uma equipe de pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington, em Saint Louis, nos 
EUA, mostrou recentemente na revista Science que o toque social é mediado por uma classe particular de 
neurônios sensoriais, situados em gânglios ao longo da medula espinhal de camundongos, e conectados a 
outros dentro da medula.

Usando técnicas genéticas que permitem a identificação, visualização, ativação e mesmo ablação de 
neurônios específicas em camundongos, os pesquisadores demonstraram que os neurônios responsáveis 
pelo toque social são uma população de neurônios sensoriais que produzem o peptídeo procineticina, e 
neurônios medulares que produzem o receptor sensível à procineticina.

Os neurônios que produzem e respondem à procineticina são fundamentais às várias alterações de 
comportamento que se seguem quando animais previamente mantidos em isolamento, o que deixa até 
camundongos ávidos por contato social, tem a oportunidade de ser gentilmente pincelados quando estão 
em uma, mas não em outra, câmara de uma gaiola: eles passam a ficar mais e mais naquela câmara, onde as 
pinceladas reduzem sua frequência cardíaca e os acalmam.

O toque social parece ser também um poderoso mediador de interações entre camundongos. Animais 
normais investem boa parte do seu tempo lambendo e acariciando uns aos outros – mas animais 
desprovidos de procineticina ou seu receptor, e portanto insensível ao tato social, não participam mais em 
sessões de limpeza social. É bem possível que esta seja mais uma causa de variação no espectro autista: sem 
procineticina, carícias, ainda que bem intencionadas, são percebidas apenas como mais um cutucão.

Suzana Herculano-Houzel. Folha de São Paulo, 17/05/2022.
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QUESTÃO__01
As palavras “sim” (1º parágrafo) e “mas” (2º parágrafo) contribuem para a explicitação da relação de sentido 
estabelecida entre as ideias desenvolvidas nos dois parágrafos. 
Essa relação pode ser caracterizada como:

(A) interlocução com o leitor para a confirmação de uma teoria
(B) introdução de uma tese e um ponto de vista antagônico
(C) comparação entre usos do corpo pelos seres humanos    
(D) ampliação das formas de percepção pelo toque

QUESTÃO__02
Uma relação entre o processo descrito no texto e o autismo é construída com base na seguinte estratégia:

(A) generalização das modalidades de percepção como formas de realização de carinho
(B) formulação de hipótese sobre a ausência de uma substância e a forma de reação
(C) comparação entre condição biológica e meios de sobrevivência ao contato
(D) estabelecimento de nexo causal entre estrutura do toque e tipo de pele

QUESTÃO__03
As conclusões obtidas na experiência com camundongos se baseiam no seguinte elemento, apresentado na 
discussão da autora:

(A) preferência por espaço em que ocorrem gestos promotores de calma 
(B) manifestação de movimento involuntário diante de estímulo abrupto 
(C) exposição de reações mais lentas e incompatíveis com o padrão da espécie
(D) identificação de formas de comportamento exatamente iguais às anteriores

QUESTÃO__04
No primeiro parágrafo, a sequência construída pelas três primeiras frases assume a função textual de:

(A) evidenciar a imposição biológica a restrições na percepção  
(B) caracterizar pontos de vista restritos ao senso comum sobre o caso 
(C) elaborar uma caracterização preliminar do fenômeno em discussão
(D) descrever eventos neurológicos revistos ao longo do tempo pela ciência
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QUESTÃO__05
mas poderoso em seu resultado: (l. 8)

A expressão introduzida após os dois-pontos estabelece, com o trecho destacado, uma relação de:

(A) apresentar explicação sobre o efeito proporcionado 
(B) indicar perspectiva nova sobre um fato
(C) propor solução a um impasse aparente
(D) ressaltar uma informação duvidosa

QUESTÃO__06
No segundo parágrafo, um comentário com a função de qualificar uma expressão anterior é introduzida entre 
travessões. 
Essa qualificação tem um sentido de:

(A) neutro  
(B) intenso
(C) frequente
(D) moderado

QUESTÃO__07
Usando técnicas genéticas que permitem a identificação, visualização, ativação  

e mesmo ablação de neurônios específicas em camundongos (l. 20-21)

Transformando a oração acima em uma expressão nominal, o trecho passa a ser introduzido por:

(A) apesar do uso de
(B) conforme o uso de
(C) por meio do uso de
(D) tanto quanto o uso de

QUESTÃO__08
A palavra destacada tem a função de retomar uma ideia anterior em:

(A) “Uma das sequências de descobertas mais bonitas da neurociência é que o toque não é uma coisa só” (l. 1)
(B) “Temos o sentido que “serve” para saber onde algo encosta no corpo, sim, e que formato tem” (l. 1-2)
(C) “um cutucão no ombro produz movimento da cabeça naquela direção, fato explorado por brincalhões e ladrões 

variados” (l. 5-6)
(D) “Este é o toque social, a melhor indicação de que não estamos sozinhos no mundo” (l. 10)
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QUESTÃO__09
Este é o tato, um sentido espacial, que permite ao cérebro casar a representação do que vemos  

e ouvimos ao nosso redor com o que encosta em nosso corpo (l. 2-4)

A relação estabelecida entre “tato” e “sentido” encontra-se adequadamente descrita pelo seguinte par de palavras:

(A) específico/geral
(B) básico/ampliado
(C) concreto/abstrato
(D) animado/inanimado

QUESTÃO__10
sem procineticina, carícias, ainda que bem-intencionadas, são percebidas  

apenas como mais um cutucão (l. 32-33) 

No trecho, a expressão “ainda que” tem valor de:

(A) consequência
(B) causalidade
(C) concessão  
(D) condição

QUESTÃO__11
O toque social parece ser também um poderoso mediador de interações entre camundongos. Animais normais 

investem boa parte do seu tempo lambendo e acariciando uns aos outros (l. 29-30)

O conectivo que melhor explicita a relação de sentido estabelecida entre as frases do trecho em destaque é:

(A) sempre que
(B) uma vez que
(C) contanto que
(D) à medida que

QUESTÃO__12
A palavra “que” é uma conjunção integrante, introduzindo uma expressão com valor de objeto direto, em:

(A) “Mas há o outro sentido de toque da pele, sem qualquer poder de discriminação espacial, inútil para 
representarmos o que nos toca” (l. 7-8)

(B) “os pesquisadores demonstraram que os neurônios responsáveis pelo toque social são uma população de 
neurônios sensoriais” (l. 21-22)

(C) “Os neurônios que produzem e respondem à procineticina são fundamentais às várias alterações de 
comportamento” (l. 24-25)

(D) “É bem possível que esta seja mais uma causa de variação no espectro autista” (l. 32)
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
LEIA OS TEXTOS ABAIXO. 

TEXTO   1

UM ABRAÇO INCONVENIENTE

Certo dia, uma funcionária da empresa em que trabalhava, chegou a mim reclamando do comportamento 
de seu superior. Este homem insistia em dar abraços apertados e beijos no rosto. Ao averiguar os fatos, 
percebi que a reclamação era generalizada por parte do público feminino. Na época, sugeri uma dispensa 
por justa causa. No entanto, pra minha decepção, foi feita apenas uma advertência verbal.

Mas quando um abraço e um beijo se tornam assédio?
Robson Carmona 

Extraído de: jusbrasil.com.br. Acesso em 22 mai 2022.

TEXTO   2

O que está fazendo? Hoje é o dia
internacional de

“abraçar um mal-humorado”

Já deu?! Não, teu mau humor
pede duas doses.

I.pinimg.com Disponível em: br.pinterest.com. Acesso em 26 mai 2022. 

A partir da leitura do trecho e dos seus conhecimentos, produza uma DISSERTAÇÃO-ARGUMENTATIVA 
AUTORAL, entre 20 e 30 linhas, utilizando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o seguinte tema: 

O limite entre cuidado e assédio

Observações 
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Observações: 

1. Será atribuída nota 0 (zero), à redação que:
• não aborde o tema;
• não tenha sido produzida (em branco);
• não atenda ao número mínimo de linhas 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;
• seja escrita em outra estrutura textual diferente da estrutura dissertativa (prosa);
• tenha a intenção de ofender o processo de seleção como um todo ou qualquer uma das partes nele 

envolvido.

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. O critério Estrutura dos enunciados inclui paragrafação, delimitação dos períodos, processos de paralelismo  
 e de coesão.

4. O critério Norma-padrão inclui ortografia, pontuação no interior dos períodos, concordância e regência.
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TEXTO   1

TENER MASCOTAS, EL CAMINO A UNA VIDA MÁS SALUDABLE

Las mascotas son más que una compañía y un miembro más de la familia. Diversas investigaciones han 
demostrado la capacidad que tienen para generar cambios en las personas, a nivel psicológico, físico, 
terapéutico y psicosocial.

En el estudio ‘La influencia de las mascotas en la vida humana’, de los médicos veterinarios Leonardo Gómez, 
Camilo Atehortúa y Sonia Orozco, de la Universidad de Antioquia, se asegura que la compañía de los animales 
“se ha reconocido como un factor protector contra enfermedades cardiovasculares y reductor del estrés de 
sus propietarios”.

En el aspecto físico, los dueños de perros desarrollan una mayor actividad en comparación con aquellos 
que no los tienen, y como consecuencia los primeros tienen en general una mejor salud y menores factores 
de riesgo, reflejándose en un menor número de consultas médicas, según los investigadores, que citan un 
artículo publicado en ‘Social Science & Medicine’ en el 2005.

Además, según el estudio de la Universidad de Antioquia, las mascotas son un soporte emocional, “reducen la 
sensación de soledad y permiten la interacción de sus propietarios con el medio social que los circunda”. “En 
estados de depresión, estrés, duelo y aislamiento social, las mascotas se convierten en un acompañamiento 
incondicional, aumentando la autoestima y el sentido de responsabilidad, que necesariamente genera una 
mejor integración con el entorno”, mencionan los investigadores.

La paisa Sara Arteaga, por ejemplo, señala que encontrar a Rogelio por casualidad en febrero pasado le 
cambió la vida. Recuerda que durante un evento académico en los cerros de Bogotá, el perro apareció en 
su sendero y comenzó a seguirla por doquier. Su rostro la conmovió y decidió llevárselo a casa para darle 
un mejor hogar. Lo hizo oficialmente su mascota. Ella es arquitecta de Medellín y lleva poco viviendo en 
Bogotá. Él es aún cachorro, cruce de pitbull, grande, esquivo al principio, pero enérgico y lleno de vitalidad. 
Sara tuvo que documentarse para saber cómo manejar la energía de un perro de un año y medio y supo que 
tendría que modificar su rutina para darle una buena calidad de vida. “He hecho un montón de cambios por 
él mientras nos adaptamos el uno al otro. Rogelio es grande y muy activo, y un perro así en un apartamento 
tiende a estresarse. Yo no era de hacer ejercicio, así que tuve que empezar a salir constantemente a trotar 
con él para que se calmara”, cuenta.

De acuerdo con la psicóloga Olga Albornoz, las mascotas son unas maravillosas herramientas en materia 
emocional por su capacidad para interactuar con afecto; en los niños, por ejemplo, sirven para crear 
disciplina y hábitos saludables. No obstante, Albornoz señala que tener un animal en casa debe ser una 
decisión pensada y es una responsabilidad que no puede quedar a la deriva. “Una mascota es un ser vivo que 
tiene necesidades y depende de uno”, sostiene.

Adaptado de El Tiempo. Disponible en: https://www.eltiempo.com. Accedido en: 26 mayo de 2022.
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QUESTÃO__13
El término “mascotas” se retoma a lo largo del texto por el siguiente nombre propio:

(A) Leonardo Gómez (l. 4)
(B) Antioquia (l. 4)
(C) Sara Arteaga (l. 17)
(D) Rogelio (l. 17)

QUESTÃO__14
“Diversas investigaciones han demostrado la capacidad que tienen para generar cambios  

en las personas, a nivel psicológico, físico, terapéutico y psicosocial” (l. 1-3)

Un fragmento del texto que ilustra lo que se afirma en esta cita está en:

(A) “se ha reconocido como un factor protector contra enfermedades cardiovasculares y reductor del estrés de sus 
propietarios” (l. 6- 7)

(B) “En el aspecto físico, los dueños de perros desarrollan una mayor actividad en comparación con aquellos que 
no los tienen” (l. 8-9)

(C) “Yo no era de hacer ejercicio, así que tuve que empezar a salir constantemente a trotar con él para que se 
calmara” (l. 25-26)

(D) “las mascotas son unas maravillosas herramientas en materia emocional por su capacidad para interactuar con 
afecto” (l. 27-28)

QUESTÃO__15
“el perro apareció en su sendero y comenzó a seguirla por doquier.” (l. 18-19)

La palabra subrayada en la frase anterior es sinónima de la expresión:

(A) todas partes
(B) tener hambre
(C) las redes sociales
(D) su propia voluntad

QUESTÃO__16
“No obstante, Albornoz señala que tener un animal en casa debe ser una decisión pensada” (l. 29-30)

El término destacado puede sustituirse, sin cambios de sentido, en la frase anterior por:

(A) De esa manera
(B) En conclusión
(C) Sin embargo
(D) Ante todo
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LINGUAGENS     INGLÊS

TEXTO   1

THE BENEFITS OF PETS FOR HUMAN HEALTH
By Dana Casciotti, PhD, and Diana Zuckerman, PhD, National Center for Health Research

Animals play an important role in many people’s lives. They can be used in occupational therapy, speech 
therapy, or physical rehabilitation to help patients recover.  Aside from these designated therapeutic roles, 
animals are also valued as companions, which can certainly affect the quality of our lives. And the better we 
understand the human-animal bond, the more we can use it to improve people’s lives. 

Some research studies have found that people who have a pet have healthier hearts, stay home sick less 
often, make fewer visits to the doctor, get more exercise, and are less depressed. Companion animals may 
improve heart health by lowering blood pressure and regulating the heart rate during stressful situations. 
In a 2002 study, researchers found that people with a dog or cat were less likely to have spikes in heart rates 
and blood pressure while performing stressful tasks, and their heart rates and blood pressure returned to 
normal more quickly. Besides, pets may also have a significant impact on allergies, asthma, social support, 
and social interactions with other people.

It makes sense to conduct more studies on how human-animal interaction influences our health. However, we 
don’t yet know exactly what types of animals influence what types of health issues and what characteristics 
about human-animal interaction are most important. If research shows specific health benefits under 
specific circumstances, that information can be used to change policies in ways that benefit even more 
adults and children.

Adapted from center4research.org. Accessed 20 April 2022.
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QUESTÃO__13
Concerning the connection between humans and animals, the main aim of the article is:

(A) to announce it
(B) to describe it
(C) to predict it
(D) to prove it

QUESTÃO__14
And the better  we understand the human-animal bond, the more  

we can use it to improve people’s lives. (l. 3-4)

The underlined words above convey the following idea: 

(A) timely correction
(B) revised explanation
(C) delayed information
(D) proportional increase

QUESTÃO__15
People with a dog or cat were also less likely to have spikes in heart rates  

and blood pressure while performing stressful tasks. (l. 8-9)

The words “likely” and “while” mean, respectively: 
(A) probability - simultaneity
(B) prediction - frequency
(C) preference - duration
(D) possibility - reason

QUESTÃO__16
According to the article, to really benefit people, results of research on human-animal interaction need to be: 

(A) always continuous
(B) widely diversified
(C) more precise 
(D) really fast
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QUESTÃO__17
Observe o gráfico de barras a seguir, que representa o total de casos confirmados de Coronavírus nas cidades do 
Sul e Costa Verde do Rio de Janeiro de março a novembro de 2020.

NÚMERO DE CASOS PELA COVID-19 EM CADA MÊS
julho foi o mês, que houve maior avanço de infectados na região
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Diário do Vale. Disponível em: https://diariodovale.com.br/. Acesso em 26 de maio de 2022.

Com base no gráfico de barras, nesses nove meses, a mediana do número mensal de casos de Covid ocorreu no 
mês de:

(A) junho
(B) julho
(C) setembro 
(D) outubro

QUESTÃO__18

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras fizeram visitas domiciliares no bairro Matadouro. 
Os funcionários atuaram para eliminar possíveis focos de Aedes Aegypti, além de realizar a instalação de 
telas nas caixas d'água. 

Ao todo, foram vistoriados 235 imóveis. Desse quantitativo, foram identificados 41 focos, sendo 16 com 
larvas.

Adaptado de facebook.com/PMVassouras

Com base nos dados dessa Secretaria, o número de focos com larvas é x% do número de focos sem larvas. 
O valor de x é:

(A) 38,4%
(B) 16,0%
(C) 64,0%
(D) 72,2%
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QUESTÃO__19

A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) no município do Rio de Janeiro, em 
25/12/2020, para pacientes com a Covid-19 na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) era de 92%, segundo 
a Secretaria Municipal de Saúde.

Diário do Vale. Disponível em: https://diariodovale.com.br/. Acesso em 26 de maio de 2022.

Escolhendo-se dois desses leitos, ao acaso, em 25/12/2020, a probabilidade de ambos não estarem ocupados com 
pacientes contaminados por Covid-19 era mais próximo de:

(A) 0,64% 
(B) 6,4%
(C) 8%
(D) 16%

QUESTÃO__20
Uma operadora de TV oferece a seus clientes pacotes com assinaturas de quatro canais infantis escolhidos entre 
nove disponíveis. 
Se  A e B são dois desses canais disponíveis, o número total de pacotes distintos, de quatro canais, que podem ser 
oferecidos a uma família que pretende ter os canais A e B é igual a: 

(A) 36
(B) 21
(C) 18
(D) 10

QUESTÃO__21
No plano cartesiano, os pontos A(0,0), B(a,a) e C(a,0), sendo a > 0, são os vértices de um triângulo. 
A tangente do ângulo agudo desse triângulo é igual a:

(A) 1

(B) √3
3

(C) √3

(D) 1
2

QUESTÃO__22
Uma bebida homogênea é formada por 3 partes de leite com 2 partes de café, sendo todas as partes de mesmo  
volume. Em x mL dessa bebida, há exatamente 80 mL de café e y mL de leite. 
A razão x/y equivale a:

(A) 3
2

(B) 5
2

(C) 8
5

(D) 5
3
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QUESTÃO__23
Situações de desafios exigem a ativação de respostas adaptativas de enfrentamento, auxiliando os indivíduos a se 
adequarem ao ambiente de forma a contribuir para o aumento de sua sobrevivência.
A resposta fisiológica decorrente da ativação do sistema simpático, com o objetivo de preparar o organismo frente 
a situações de perigo iminente, é:

(A) inibição da síntese de adrenalina
(B) aumento da frequência cardíaca
(C) diminuição da pressão arterial
(D) queda na produção de suor

QUESTÃO__24
A taxa de síntese de ácidos nucleicos em uma cultura de células pode ser medida pela incorporação de bases 
nitrogenadas às fitas formadas durante a replicação do DNA, ou durante a transcrição do RNA.
Para estabelecer essa taxa, as células devem ser mantidas em condições laboratoriais adequadas para sua sobrevivência 
e divisão, devendo permanecer em meio nutritivo que contenha todas as bases nitrogenadas, com apenas uma delas 
marcada com radioatividade.
Para determinação específica da taxa de síntese de DNA em uma cultura de células, a base nitrogenada que deve ser 
marcada com radioatividade é:

(A) adenina
(B) guanina
(C) citosina
(D) timina

QUESTÃO__25
Admita que um indivíduo apresente sinais de fraqueza, cansaço excessivo e tonturas. Além disso, o exame de sangue 
desse indivíduo mostrou uma concentração anormalmente alta de lactato, indicando alteração no metabolismo 
energético.
Os sintomas apresentados pelo indivíduo, associados à alta concentração sanguínea de lactato, permitem concluir 
que a única etapa da respiração celular aeróbia que deve estar funcionando é: 

(A) síntese de acetil-CoA
(B) fosforilação oxidativa
(C) ciclo de Krebs
(D) glicólise
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QUESTÃO__26
A hemodiálise é um procedimento indicado para pacientes com insuficiência renal grave, por meio do qual um 
equipamento específico faz a filtragem do sangue, trabalho que o rim doente não pode fazer, controlando a pressão 
arterial e auxiliando na manutenção da homeostase do organismo.
Ao filtrar o sangue, a máquina de hemodiálise é capaz de promover a:

(A) retirada de ureia
(B) liberação de vasopressina
(C) reabsorção de aldosterona
(D) biotransformação da amônia

QUESTÃO__27
As moléculas de oxigênio absorvidas da atmosfera pelas narinas chegam até os alvéolos pulmonares e, daí, difundem-
se para o sangue, que transporta esse gás para todos os tecidos e para as células do corpo. Ao chegar aos tecidos, o 
gás oxigênio é utilizado pelas células na respiração celular.
No processo de respiração celular, o oxigênio retirado da atmosfera vai dar origem, primeiramente, a uma molécula 
de:

(A) gás carbônico
(B) glicose
(C) água
(D) ATP

QUESTÃO__28
A vacinação é uma das formas mais eficazes de combate a doenças que podem ser prevenidas, permitindo que, em 
caso de contágio, o sistema imunológico esteja preparado para combater essas infecções.
A molécula responsável pela defesa imune humoral, cuja produção pelo organismo é estimulada pelas vacinas, é 
classificada como:

(A) lipídio 
(B) proteína
(C) carboidrato
(D) ácido nucleico

QUESTÃO__29
A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pallidum e curável pelo uso de 
medicamentos específicos.
O medicamento indicado para eliminação do patógeno causador da sífilis deve apresentar uma ação:

(A) antibiótica
(B) antimicótica
(C) anti-inflamatória
(D) anti-hemorrágica
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QUESTÃO__30
As superfícies apicais das diversas células epiteliais do corpo humano frequentemente apresentam diferenças 
estruturais entre si e funções especializadas. As microvilosidades presentes na superfície apical das células do epitélio 
intestinal, por exemplo, estão relacionadas ao aumento da eficiência na absorção dos nutrientes.
 A presença de microvilosidades intestinais maximiza a obtenção de nutrientes por proporcionar um aumento no 
seguinte parâmetro do processo de absorção:

(A) área
(B) duração 
(C) velocidade
(D) seletividade 

QUESTÃO__31
A tecnologia do DNA recombinante compreende um conjunto de técnicas de biologia molecular que utilizam 
enzimas celulares e permitem a manipulação de moléculas de DNA de forma específica. Essa tecnologia é essencial 
na área da saúde para o diagnóstico de distúrbios genéticos e rastreamento do genoma humano.  
A função das enzimas de restrição, utilizadas na produção de moléculas de DNA recombinante, é:

(A) ativar a reação em cadeia da polimerase
(B) cortar o DNA em locais específicos
(C) retirar os exóns do DNA produzido
(D) catalisar a desnaturação do DNA

QUESTÃO__32
Os organismos multicelulares apresentam mecanismos moleculares que coordenam as atividades das suas diferentes 
células. Para funcionamento preciso e específico de determinada ação, uma célula envia sinais moleculares que 
devem ser reconhecidos e respondidos por outras células.
A estrutura celular responsável pelo reconhecimento dos estímulos moleculares recebidos pelas células é:

(A) nucléolo
(B) glicocálix
(C) citoesqueleto
(D) parede celular

QUESTÃO__33
Há mais de 150 anos, os experimentos de Mendel com ervilhas lhe permitiram inferir a existência de fenótipos 
dominantes e recessivos, que funcionam de acordo com as leis da hereditariedade propostas por ele. Nas ervilhas 
cultivadas por Mendel, a cor amarela das sementes, por exemplo, é dominante em relação à cor verde. 
Admita que o cruzamento entre dois indivíduos geneticamente heterozigotos para a cor das sementes tenha 
produzido 80 plantas de ervilha.
Do total de descendentes, o número esperado de plantas que produzem sementes amarelas é:

(A) 20
(B) 40
(C) 60
(D) 80
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QUESTÃO__34
A trombose ocorre pela formação de coágulos no interior dos vasos sanguíneos, sem que haja sangramento. Uma 
das principais complicações da trombose é a embolia pulmonar, condição causada pela obstrução da circulação 
pulmonar por um coágulo formado na corrente sanguínea.
O componente do sangue relacionado à formação anormal de coágulos no interior dos vasos é:

(A) hemácia
(B) plaqueta
(C) leucócito
(D) albumina

QUESTÃO__35
A adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X é uma doença genética, com padrão de herança recessiva. A 
patologia provoca alterações na degradação dos ácidos graxos de cadeia longa, que se acumulam nos tecidos 
causando neurodegeneração do sistema nervoso central e periférico.
A organela celular responsável pelo catabolismo de ácidos graxos de cadeia longa é:

(A) mitocôndria
(B) peroxissomo
(C) complexo golgiense
(D) retículo endoplasmático

QUESTÃO__36
O diagnóstico genético pré‐implantacional é um método usado durante a reprodução humana assistida, que permite 
a identificação de alterações cromossômicas e genéticas em embriões. O objetivo é selecionar embriões livres de 
modificações genéticas para posterior implantação no útero da paciente e consequente gestação.
Uma disfunção genética decorrente de alteração cromossômica, que pode ser identificada pelo diagnóstico genético 
pré‐implantacional, é:

(A) síndrome de Turner
(B) anemia falciforme
(C) mal de Alzheimer
(D) câncer de mama

QUESTÃO__37
Admita que uma linhagem celular humana, com 23 pares de cromossomos homólogos, tenha sido mantida em 
divisão em meio nutriente adequado, acrescido de um fármaco que interrompe a mitose na fase de metáfase, sem 
interferir na viabilidade das células.
Ao final de um ciclo celular, o número de cromossomos presentes no núcleo de uma célula dessa linhagem é:

(A) 23
(B) 46
(C) 69
(D) 92
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QUESTÃO__38
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) pertence à classe dos retrovírus, ou seja, é um vírus que apresenta RNA 
como material genético. Alguns fármacos que combatem o HIV têm ação inibitória sobre a transcriptase reversa, uma 
enzima viral fundamental para seu ciclo de replicação no interior das células.
A função da enzima transcriptase reversa na replicação do HIV no interior das células humanas é produzir:

(A) fosfolipídios do envelope viral
(B) proteínas do capsídeo viral
(C) moléculas de DNA viral
(D) cópias do RNA viral

QUESTÃO__39
A vitamina D tem papel fundamental na regulação da fisiologia osteomineral e, de acordo com estudos recentes, ela 
também pode influenciar o sistema imunológico.
O mineral presente no corpo humano, cujo metabolismo é regulado pela ação da vitamina D, é:

(A) sódio 
(B) cálcio
(C) potássio
(D) magnésio

QUESTÃO__40
A galactosemia é um distúrbio do metabolismo de carboidratos causado por mutação em um gene autossômico 
recessivo. A doença é caracterizada pela deficiência na produção de uma enzima que metaboliza a galactose.
Admita um casal, sem sintomas da doença, que tem um filho com galactosemia.
A probabilidade de esse casal ter um outro filho, também com essa doença, é de:

(A) 0,25
(B) 0,50
(C) 0,75
(D) 1,00

QUESTÃO__41
As células do corpo humano utilizam a energia química armazenada em compostos orgânicos como a glicose para 
gerar ATP – molécula que aciona grande parte do trabalho celular.
A glicólise e a oxidação do piruvato, seguida pelo ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa, são as rotas catabólicas 
que quebram a glicose de forma aeróbia e produzem, ao final, um grande número de moléculas de ATP.
A maior quantidade de moléculas de ATP é produzida na seguinte etapa catabólica:

(A) glicólise
(B) ciclo do ácido cítrico
(C) oxidação do piruvato
(D) fosforilação oxidativa
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QUESTÃO__42
A mamona (Ricinus communis) é uma planta cultivada para a obtenção do óleo de suas sementes, utilizado na 
produção de biodiesel. No entanto, as sementes de mamona apresentam uma glicoproteína tóxica, a ricina.  Essa 
toxina, potencialmente letal para humanos, tem a capacidade de inativar os ribossomos, resultando na morte celular 
por apoptose.
A letalidade da ricina é decorrente da inibição da síntese das seguintes moléculas celulares:

(A) ácidos nucléicos
(B) carboidratos 
(C) proteínas
(D) lipídios

QUESTÃO__43
A autoclave é um dispositivo projetado para esterilizar várias ferramentas – cosméticas, laboratoriais, cirúrgicas, 
odontológicas, entre outras. Os instrumentos a serem esterilizados são armazenados em uma câmara interna. Assim 
que a autoclave é ligada, a pressão e a temperatura começam a aumentar e uma densa nuvem de vapor é gerada, 
atingindo até uma temperatura de 120 °C.

live.staticflickr.com

Considere que o calor específico para o vapor de água vale 0,48 cal/g ˚C. Determine a quantidade de calor, em kcal, 
que a massa de 300 g de vapor de água a 100 ºC deve absorver para alcançar a temperatura de 120 ºC.

(A) 1,20
(B) 2,88
(C) 14,4
(D) 17,2
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QUESTÃO__44
O girassol é uma planta da família das Asteraceae, gênero Heliantheae. Ao longo do dia, a planta realiza uma ação 
heliotrópica, ou seja, se move buscando a máxima incidência de luz solar. Inspirados nesse movimento, foram 
desenvolvidos painéis solares com ajuste da inclinação para maior absorção de radiação solar, quando comparado 
aos painéis estáticos, permitindo a otimização do nascer ao pôr do sol,  por até 12 horas diárias. Como mostra a figura.

Um dispositivo solar estilo girassol tem potência média de 1,5 kW, que permite 100 km diários de autonomia para um 
carro elétrico. 
Determine a quantidade de energia elétrica, em kwh, produzida mensalmente pelo dispositivo, considerando o 
tempo máximo de uso diário.

(A) 45
(B) 360
(C) 540 
(D) 1080

QUESTÃO__45
A medida da pressão arterial é feita por meio de um aparelho chamado esfigmomanômetro. A leitura é constituída 
por um valor sistólico, ou seja, a pressão da artéria quando o sangue foi bombeado pelo coração e por um valor 
diastólico, cuja pressão se refere ao momento em que o coração está relaxado após uma contração.

Considerando que o valor sistólico de 140 mm Hg equivale a 18,7 KPa, afirma-se que tal pressão pode ser comparada 
à força de:

(A) 187 N aplicada sobre uma área de 0,1 dm2

(B) 18,7 N aplicada sobre uma área de 1 mm2

(C) 18,7 N aplicada sobre uma área de 1 m2

(D) 1,87 N aplicada sobre uma área de 1 cm2
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QUESTÃO__46
Em 2016, Evan Ungar, do Canadá, estabeleceu o recorde mundial de salto vertical mais alto do Guinness, com 63,5 
polegadas, ou seja, 1,61 m. Determine a razão entre os tempos de salto nas proximidades da superfície da Terra e nas 
proximidades da superfície da Lua ( tTerra/tLua ) para a mesma altura. 
Para a realização desta questão, use esses parâmetros: gTerra = 10 m/s2   e  gLua= 1,6 m/s2 .

(A) 0,4
(B) 0,32
(C) 0,16
(D) 0,03

QUESTÃO__47
O magnésio é um elemento químico fundamental para o organismo, participando de diversas etapas do metabolismo, 
tais como síntese de proteínas e regulação da pressão arterial. A principal forma na qual o magnésio se encontra no 
organismo é como o cátion Mg2+.
O número de elétrons presentes nesse cátion é igual a:

(A) 06
(B) 10
(C) 14
(D) 24

QUESTÃO__48
A análise química de uma amostra de peixe constatou a presença dos seguintes metais tóxicos: cádmio, cobre,  níquel 
e mercúrio.
Desses metais, aquele que apresenta maior número atômico tem como símbolo:

(A) Cd
(B) Cu
(C) Ni
(D) Hg

QUESTÃO__49
O iodeto de potássio é um sal utilizado como medicamento no tratamento de problemas respiratórios devido à sua 
ação expectorante.
A fórmula química desse sal corresponde a:

(A) KI
(B) K2I
(C) KI2

(D) KI3
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QUESTÃO__50
A molécula representada a seguir corresponde à vitamina D2. 

CH2

HO

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3

Nessa molécula, encontra-se o grupo funcional correspondente à função orgânica:

(A) cetona
(B) álcool
(C) fenol
(D) éter

QUESTÃO__51
A substância representada pela fórmula estrutural a seguir é um composto tóxico utilizado na formulação de colas e 
adesivos.

CH3

Essa substância é nomeada como:

(A) metilfenol
(B) metilhexano
(C) metilbenzeno
(D) metilcicloexeno

QUESTÃO__52
A molécula representada pela fórmula estrutural a seguir age como um estimulante do sistema nervoso. 

CH3

NH2

O número de isômeros ópticos ativos que essa molécula apresenta é igual a:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6
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QUESTÃO__53
Na atmosfera, o ozônio é formado a partir do oxigênio molecular de acordo com a seguinte equação química:

3 O2 (g) → 2 O3 (g)

Na formação de 10 mols de O3, a quantidade, em mols, de O2 consumido é igual a:

(A) 30
(B) 20
(C) 15
(D) 5

QUESTÃO__54
Em uma análise clínica, necessita-se de uma solução aquosa de ureia na concentração 0,1 mol/L. 
Sabendo-se que a massa molar da ureia é 60 g/mol, a massa desse soluto, em gramas, necessária para o preparo de 
2 L de solução é igual a:

(A) 48
(B) 36
(C) 24
(D) 12
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QUESTÃO__55

DESMATAMENTO EM TERRAS PÚBLICAS NA AMAZONIA

Terras públicas que deveriam ser preservadas e protegidas pelo governo federal tiveram 3,7 mil km² de 
área desmatada entre agosto de 2020 e julho de 2021. Isso representa 28% de todo o desmate ocorrido 
criminosamente no período, de acordo com análise do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam).

Ao todo, entre todas as categorias nas quais as áreas da Amazônia podem ser classificadas, as “florestas 
públicas não destinadas” foram as que mais perderam árvores no total de 13 mil km² de desmate. O instituto 
explica que “as florestas públicas não destinadas são áreas na Amazônia que, por lei, deveriam ser dedicadas 
à proteção ou ao uso sustentável”. Entretanto, “até hoje não tiveram destinação específica”.

Adaptado de Carolina Dantas, G1, 21/11/2021. Disponível em g1.globo.com. Acesso em 22/02/2022.

A principal explicação para o problema ambiental nas áreas destacadas na reportagem é o fato de essas terras serem 
alvo frequente de:

(A) ações de biopirataria
(B) expansão de cidades
(C) estratégias de grilagem
(D) implantação de indústrias

QUESTÃO__56

BRASIL ABRE NOVA FRONTEIRA EÓLICA NO MAR, E IBAMA JÁ TEM  
36 PEDIDOS DE LICENÇAS PARA AEROGERADORES NA COSTA

Regulamentada no fim de janeiro, a energia eólica com geradores instalados no meio do mar (chamada de 
offshore) tem potencial de aumentar os investimentos no setor e ampliar a geração de energia sustentável 
no país.

Considerada a “nova fronteira” da geração de eletricidade, essa tecnologia está em expansão na Europa e na 
Ásia e começou a dar seus primeiros passos no Brasil, com pedidos de autorização para parques eólicos no 
mar.

Manoel Ventura. Jornal O Globo, 22/02/2022. Disponível em oglobo.globo.com. Acesso em 22/02/2022.

A nova modalidade de instalação de parques eólicos traz para essa forma de gerar energia o seguinte efeito positivo:

(A) eliminar os casos de aves mortas em rotas migratórias
(B) afastar os riscos de poluição sonora em assentamentos humanos
(C) reduzir a extensão da linha de transmissão em redes distribuidoras
(D) garantir a regularidade da velocidade do vento em áreas produtoras
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QUESTÃO__57

Adaptado de tucsonsentinel.com. Acesso em 06/04/2022.

O comentário da mulher, contraposto ao argumento mencionado pelo homem ao assistir à notícia na televisão, 
destaca a importância do respeito ao seguinte princípio nas relações internacionais contemporâneas:

(A) identidade étnica
(B) supremacia militar
(C) soberania territorial
(D) cooperação econômica

QUESTÃO__58

A luta abolicionista cearense não se resumiu às paralisações, como na greve dos jangadeiros que se recusaram 
a embarcar pessoas escravizadas em 1881, sob o comando de Francisco José Nascimento, conhecido como 
o Dragão do Mar.

O movimento contribuiu para a extinção gradual da escravidão em todos os municípios cearenses, até 
que foi declarada a inexistência de escravos em seu território, em 25 de março de 1884. Esse pioneirismo 
cearense foi resultado de uma conjunção de fatores, que vão desde o ativismo dos abolicionistas ao papel 
secundário dos escravizados na economia local.

Adaptado de bbc.com. Acesso em 03/05/2022.

O papel secundário da escravidão na economia mencionada está relacionado diretamente ao seguinte processo 
socioeconômico:

(A) declínio da lavoura cafeeira
(B) decadência do comércio peruleiro 
(C) ascensão da atividade mineradora
(D) ampliação do tráfico interprovincial
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QUESTÃO__59

O advogado Sinval Palmeira impetrou, junto ao Supremo Tribunal Federal, um “habeas-corpus” em favor de 
Elisa Branco, a heroica mulher que, no dia 7 de setembro, no vale do Anhangabaú, abriu uma faixa com a 
inscrição: “Os soldados, nossos filhos, não irão morrer na Coreia”, Esse gesto, como se sabe, valeu-lhe a infame 
condenação a 4 anos e 3 meses de prisão, pena que vem cumprindo na Casa de Detenção de S. Paulo.

Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 16/02/1951. Disponível em memoria.bn.br. Acesso em 03/05/2022.

Diante de um protesto contra o envio de tropas brasileiras para a Guerra da Coreia (1950-1953), a condenação relatada 
em 1951 teria violado o seguinte direito civil:

(A) igualdade jurídica
(B) julgamento parcial
(C) liberdade de expressão 
(D) presunção de inocência

QUESTÃO__60

Uma comparação entre os presidentes de província no Império e os governantes dos estados ajuda a 
entender a profunda mudança que se processa na substituição do Império pela República. Os presidentes 
das províncias são políticos de confiança dos ministérios do Império, passíveis de remoção a qualquer 
tempo. Eles devem trabalhar para manter bem articulados os interesses do Império com os interesses dos 
grupos de poder privado locais, cuidando ao mesmo tempo para que nenhum deles se sinta preterido 
em função do outro. Na República, governadores ou presidentes, conforme denominado na respectiva 
constituição de cada estado, são eleitos e detêm uma enorme soma de poder que lhes advém do próprio 
texto constitucional. 

Adaptada de RESENDE, Maria Efigênia Lage de. O processo político na Primeira República e o liberalismo oligárquico.

Com a República, a alteração política analisada pela autora é explicada pela seguinte medida.

(A) implementação do federalismo
(B) aprofundamento do unitarismo
(C) instituição do parlamentarismo 
(D) enfraquecimento do legalismo
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131

86

Rn
(222)

5

B
11

2,0

13

AI
27

1,5

31

Ga
70

1,6

49

In
115

1,7

81

TI
204

1,8

113

Uut
(286)

6

C
12

2,5

14

Si
28

1,8

32

Ge
72,5

1,8

50

Sn
119

1,8

82

Pb
207

1,8

114

Fl
(289)

7

N
14

3,0

15

P
31

2,1

33

As
75

2,0

51

Sb
122

1,9

83

Bi
209

1,9

8

O
16

3,5

16

S
32

2,5

34

Se
79

2,4

52

Te
127,5

2,1

84

Po
(209)

2,0

9

F
19

4,0

17

CI
35,5

3,0

35

Br
80

2,8

53

I
127

2,5

85

At
(210)

2,2

115

Uup
(289)

4

Be
9

1,5

12

Mg
24

1,2

20

Ca
40

1,0

38

Sr
87,5

1,0

56

Ba
137

0,9

88

Ra
(226)

0,9

21

Sc
45

1,3

39

Y
89

1,2

57-71

lantanídeos

89-103

actinídeos

22

Ti
48

1,4

40

Zr
91

1,4

72

Hf
178,5

1,3

104

Rf
(261)

23

V
51

1,6

41

Nb
93

1,6

73

Ta
181

1,5

105

Db
262

24

Cr
52

1,6

42

Mo
96

1,6

74

W
184

1,7

106

Sg
(263)

25

Mn
55

1,5

43

Tc
(98)

1,9

75

Re
186

1,9

107

Bh
(262)

26

Fe
56

1,8

44

Ru
101

2,2

76

Os
190

2,2

108

Hs
(265)

27

Co
59

1,8

45

Rh
103

2,2

77

Ir
192

2,2

109

Mt
(268)

28

Ni
58,5

1,8

46

Pd
106,5

2,2

78

Pt
195

2,2

110

Ds
(281)

29

Cu
63,5

1,9

47

Ag
108

1,9

79

Au
197

2,4

111

Rg
(280)

30

Zn
65,5

1,6

48

Cd
112,5

1,7

80

Hg
200,5

1,9

112

Cn
(285)

66

Dy
162,5

1,2 67

Ho
165

1,2 68

Er
167

1,257

La
139

58

Ce
140

1,1 59

Pr
141

1,1 60

Nd
144

1,1 61

Pm
(145)

1,1 62

Sm
150

1,2 63

Eu
152

1,2 64

Gd
157

1,2 65

Tb
159

1,2

98

Cf
(251)

1,3 99

Es
(252)

1,3 100

Fm
(257)

1,389

Ac
227

90

Th
232

1,3 91

Pa
231

1,5 92

U
238

1,7 93

Np
237

1,3 94

Pu
(244)

1,3 95

Am
(243)

1,3 96

Cm
(247)

97

Bk
(247)

1,3

71

Lu
175

69

Tm
169

1,2 70

Yb
173

1,2

103

Lr
(262)

101

Md
(258)

1,3 102

No
(259)

1,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I A

II A

III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B

III A IV A V A VI A VII A

VIII A

ac
tin

íd
eo

s
la

nt
an

íd
eo

s

116

Lv
(293)

1,1

1,1 1,3 1,3

1,3

117

Ts
(294)

118

Og
(294)

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

(Adaptado da IUPAC - 2018)
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