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Nome: Inscrição:  

Identidade:  Órgão Expedidor:  

Assinatura:  Sala: 
  

 

01 - Verifique se este CADERNO contém a página de RASCUNHO para REDAÇÃO e 48 questões. 
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno completo. Não serão aceitas 
reclamações posteriores. 

02 - As questões de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) estão numeradas de 17 a 24. Responda 
somente a prova de Língua Estrangeira correspondente à sua opção, feita no ato de inscrição.  

03 - Transcreva a REDAÇÃO da página de RASCUNHO para a FOLHA DE REDAÇÃO. 

04 - Observe a numeração do CARTÃO-RESPOSTA, pois o cartão serve para responder a um grupo 
de até 100 (cem) questões, devendo ser utilizadas as 48 (quarenta e oito) iniciais. 

05 - O CARTÃO-RESPOSTA deve apresentar seu número de inscrição e o TIPO de PROVA 
impressos. Confira seu CARTÃO-RESPOSTA e, caso observe alguma divergência, avise ao 
fiscal. 

06 - Assine a FOLHA DE REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA no lugar indicado. 

07 - Em cada questão, escolha a alternativa que responde corretamente ao que se pede. Preencha, 
então, no CARTÃO-RESPOSTA, a janela que corresponde à alternativa escolhida, com caneta 
esferográfica azul, após a devida conferência. 

08 - Só preencha o CARTÃO-RESPOSTA, após decidir-se, em definitivo, com relação à alternativa. 
Para o cômputo da prova, são equivalentes as respostas erradas, nulas ou em branco. 

09 - Ao término da prova, o candidato devolverá à mesa de fiscalização o CADERNO DE 
QUESTÕES, a FOLHA DE REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA devidamente assinados. Se 
não o fizer, será eliminado do Processo Seletivo. 

10 - Após conferência pela mesa do material entregue, o candidato assinará a Lista de Presença. 

11 - Transcreva o texto abaixo para o CARTÃO RESPOSTA. 
 

“Não existem coisas incuráveis, só existem coisas para as quais  

o homem não encontrou a cura.” 

LEIA COM ATENÇÃO 

R E D A Ç Ã O  
LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA  

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS / ESPANHOL)  

HISTÓRIA  
GEOGRAFIA  

FILOSOFIA/SOCIOLOGIA  
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MEDICINA 1º DIA PROVAS - 03.12.2021 

Escreva um comentário opinativo sobre o tema proposto em que você apresente 
argumentos que sustentem seu ponto de vista. Dê um Título a seu texto. 

 

 

A forma como vivemos a trajetória de nossas vidas previne e, de certa forma, antecipa a etapa do 
envelhecimento.   
Os cientistas defendem que precisamos mudar, radicalmente, a forma como encaramos o envelhecimento. 
Em vez de considerá-lo um processo comum e natural, devemos vê-lo como uma etapa da vida, que precisa ser 
“preparada e prevenida” ao longo da vida.  
Ou seja, a forma como vivemos nossas vidas tem um impacto muito grande sobre o ritmo do avanço do “relógio 
do envelhecimento”. Hoje, com os avanços da ciência, podemos preveni-lo e mudar o ritmo deste “relógio”.   
 

 

TEMA: O ‘envelhecimento’ pede “outros olhares”, outros modelos de percepção. 
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PORTUGUÊS/LITERATURA 

 TEXTO 1 

A Linguagem e suas funções  

(1) As chamadas Línguas Naturais, a Pintura, a Música, os 
sistemas gestuais, bem como sistemas particulares de 
signos, como o Código Morse, são exemplos de diferentes 
linguagens utilizadas pelo ser humano. Algumas dessas 
linguagens são universais (como as Línguas Naturais e a 
música, presentes em todas as culturas do mundo); outras 
se desenvolveram nas chamadas culturas letradas, após o 
desenvolvimento, a especialização e a sofisticação dos 
usos da escrita. Quando entram em jogo signos como as 
cores, os desenhos e as imagens de modo geral, fala-se 
em linguagem visual, em oposição à linguagem verbal. 

(2) Cabe observar que o que se costuma designar como 
“linguagem” animal (das formigas, das abelhas) não passa 
de um sistema de comunicação entre os membros de uma 
mesma espécie. Embora muito sofisticados, tais sistemas 
não chegam a constituir linguagem no sentido aqui definido, 
uma vez que falta aos animais a consciência de que usam 
um sistema de signos para comunicar-se com seus 
semelhantes. Por essa razão, tais sistemas não podem ser 
vinculados a atividades cognitivas como a interpretação e a 
representação da realidade.  

(3) Dentre os exemplos de linguagens citados, cabe 
destacar as Línguas Naturais (inglês, chinês, português, 
espanhol etc.), que são sistemas de signos linguísticos. Os 
signos linguísticos são os elementos de significação nos 
quais se baseiam as línguas, e possuem uma dupla face: 1) 
a face do significante (ou seja, o suporte sonoro ou visual 
para uma ideia); 2) a face do significado (ou seja, a própria 
ideia ou o conteúdo cognitivo que representa parte 
constitutiva do signo). Os significantes são de número finito 
de sons vocais, e variam de língua para língua.  

(4) Dado que a linguagem decorre das práticas sociais de 
uma cultura humana e as representa e modifica, o exercício 
da linguagem constitui uma atividade de interação 
predominantemente social. É por isso que as linguagens 
desenvolvidas pelo homem pressupõem a atividade do 
conhecimento, por parte de seus usuários, do valor 
simbólico dos seus signos.            

(Maria Luísa Abaurre. São Paulo: Português – Língua e Literatura. 

Editora Moderna, 2000,  p. 1-20.   

01. Para o êxito na compreensão do Texto 1, é preciso 
que o entendamos como: 

A) uma discussão teórica, bem fundamentada, que 
tem como foco esclarecer dúvidas sobre a 
constituição da linguagem e das línguas naturais. 

B) uma narrativa, com fatos, com personagens e um 
conflito, que é, no final, felizmente, solucionado. 

C) uma crônica, que versa sobre as faces 
componentes da linguagem visual e suas 
particularidades em relação aos elementos 
significantes. 

D) uma divulgação em edital, direcionado a 
professores recém-formados em ordem a um  
concurso acadêmico.  

E) uma introdução de um livro escolar, que trata da 
divulgação e do ensino de questões em torno das  
variações gramaticais e lexicais das línguas 
humanas.   

02. O Texto 1 atribui alguns elementos caracterizadores 
da linguagem humana. Identifique-os. Ou seja, a 
linguagem humana tem as seguintes características:  

1) Meio de comunicação entre os membros da 
mesma espécie.  

2) Possui dois constituintes essenciais, o 
significante (de número finito) e o significado.  

3) Como outros tipos de linguagem, exibe um 
caráter universal; ou seja, presente em todas as 
culturas do mundo.  

4) Pode ser vinculado a atividades cognitivas, como 
a interpretação e o caráter simbólico. 

5) A face do significado constitui o suporte visual ou 
sonoro do signo linguístico.  

 Estão corretas as alternativas:  

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 4 apenas.  
C) 1 e 5 apenas. 
D) 1 e 2 apenas. 
E) 2 e 5 apenas. 

03. O Texto 1 defende, em sua globalidade, uma 
caracterização da linguagem humana, que deve ser 
reconhecida, conforme as descrições abaixo:   

A) falta, a seus usuários, a consciência de que usam 
um sistema de signos a fim de interagir e 
comunicar-se.  

B) decorrente das práticas sociais das culturas 
letradas: seus signos distinguem-se por 
apresentar um caráter visual. 

C) é desprovida de normas, uma vez que independe 
da situação dos contextos e das práticas sociais. 

D) semelhante à linguagem das formigas e das 
abelhas; em algumas situações, ou culturas, 
pode apresentar uma atividade assistemática.  

E) pressupondo que cada signo tem um valor 
simbólico e contextualizado, é um sistema de 
signos regulares, mas situacionalmente variáveis. 

04. Segundo texto 1, a compreensão da linguagem 
humana defende o seguinte princípio:  

A) As práticas sociais não podem ser modificadas 
pela atuação dos usos linguísticos. 

B) A face significante do signo linguístico pode variar 
de língua para língua, dado a seu caráter 
simbólico.  

C) O exercício da linguagem, em alguns contextos, 
constitui, excepcionalmente, uma atividade 
destinada à interação social. 

D) Os sistemas usados pela linguagem humana são 
desprovidos da capacidade de ‘representar a 
realidade’. 

E) O valor representativo-simbólico dos signos é 
sistematicamente desconhecido dos usuários da 
linguagem. 
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 TEXTO 2  

Ninguém nasce escritor; e o processo que transforma 
alguém em um artista da palavra é um enigma. Entretanto, 
existem evidências de escritores que travaram lutas com as 
palavras e muitos passam por etapas semelhantes aos 
redatores leigos ou iniciantes. É preciso, antes de tudo, 
compreender que todas as pessoas podem chegar a 
produzir bons textos e que isso não é uma questão de ser 
beneficiado ou abençoado pelos deuses, que favorecem o 
nascimento de talentosos. É necessário identificar 
bloqueios, porventura construídos ao longo de um percurso 
continuado e persistente.   

(Nilson de Souza. Zero Hora. 17/7/1996) Fragmento adaptado.  

05. As considerações divulgadas pela Linguística até 
agora dão conta de que a modalidade oral da 
linguagem é aprendida espontaneamente pelas 
crianças, enquanto a modalidade escrita exige um 
longo processo de instrução formal. Na verdade, o 
ensino institucional da escrita exige ou pressupõe: 

1) a exposição prática a diferentes tipos e gêneros 
de textos escritos, como também de diferentes 
funções interativas.   

2) atividades de produção de textos, conforme os 
recursos da continuidade semântica, estipulados 
pelas teorias textuais da coesão e da coerência.  

3) a correção gramatical e léxica, que corresponde a 
uma exigência textual, em qualquer situação de 
interação verbal 

4) a apresentação organizada dos recursos formais 
e de conteúdos que permitam uma argumentação 
coerente e esclarecedora. 

5) a seleção de um vocabulário erudito em qualquer 
situação da atividade verbal e da interação social.   

 Estão corretas as alternativas: 

A) 1 e 5 apenas.  
B) 1, 2, 3, 4 e 5. 
C) 1, 2 e 4 apenas. 
D) 2 e 5 apenas. 
E) 3 e 4 apenas.  

06. Vimos como é particularizado o processo de 
aprendizagem da escrita. Mas, existem crenças ou 
mitos, em relação às características específicas da 
escrita. Identifique, nas alternativas abaixo, uma 
afirmação que desmente tais crenças ou mitos. Ou 
seja, na verdade, a percepção da escrita, hoje, carrega 
alguns desses mitos, embora haja quem acredite que: 

A) o ato de escrever faz oposição sistemática à 
língua oral, em vários itens e aspectos.  

B) as normas presentes aos textos orais dispensam 
as regularidades gramaticais. Ou seja, a língua 
oral é caótica. 

C) predominam, na língua oral, normas sintáticas 
que supõem a desconcentração e o ‘à vontade’ 
social'. 

D) a escrita constitui um processo de aprendizagem 
que exige prática escolar e social continuada e 
persistente.   

E) a língua oral é menos controlada e menos 
regulada pela gramática do que a língua escrita. 

07. A coesão – propriedade constitutiva dos textos – 
requer alguns recursos, como, por exemplo: certas 
reiterações, ou seja, tudo que possa reforçar a 
continuidade semântica do que é dito. É assim que, 
em cada texto, se costuma reiterar certas ideias ou 
expressões. Analise, a propósito das regularidades 
exigidas pela coesão, as alternativas seguintes:  

1) Há palavras que se repetem ou que guardam 
afinidade de sentido ou de forma, como ‘língua’, 
‘linguagem’, ‘linguístico’ e nomes 
semanticamente afins.  

2) Expressões que têm como função estabelecer 
conexão entre partes do texto, como: “por isso”; 
“Dado que”, “nos quais”, “ou seja”, etc.  

3) O uso de retomadas pronominais, isto é, o uso de 
pronomes em contextos de retomada, como em: 
‘seus usuários’, ‘seus signos’, expressões que 
retomam referências feitas em segmentos 
anteriores do texto.  

4) Afinidade semântica entre as palavras do texto, o 
que contribui, fortemente, para a desejada 
continuidade referencial ou predicativa do que é 
dito.  

5) A utilização de palavras sinônimas, como 
‘cognitivo’, e ‘significado’, ‘linguagem’ e ‘escrita’, 
‘divulgação’ e ‘aprendizagem’. 

 Estão corretas: 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 2 e 3 apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4 apenas. 
D) 3, 4 e 5 apenas. 
E) 2, 3 e 5 apenas. 

08. Sob o ponto de vista das normas sociais, analise as 
alternativas seguintes, quanto às regras da 
concordância verbal e nominal, conforme a ‘norma 
culta’, isto é, a norma gramatical que usam as pessoas 
escolarizadas, em situação de monitoramento. 
Identifique a alternativa inteiramente correta.   

A) A linguagem humana decorre das práticas sociais 
que as representam e as modificam e constituem 
privilégio da espécie humana. 

B) As linguagens desenvolvidas pelo homem 
pressupõe a atividade do conhecimento, embora 
formigas e abelhas também use sistemas de 
comunicação. 

C) Qual das linguagens humanas têm sistemas 
universais e primam pela concretização textual e 
discursiva? 

D) Nenhuma das linguagens humanas dispensa o 
concurso do significante e do significado. 

E) Alguma das línguas naturais exibem um 
vocabulário limitado e circunscrito a seus 
contextos sociais.  
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09. Analise os comentários feitos em relação ao fragmento 
de texto seguinte, de autoria do Professor Cristóvão 
Tezza:  

“Agora, com a Internet a palavra escrita voltou inesperada 
ao palco de uma forma onipresente. Não há uma página na 
internet sem uma palavra escrita; não há um só dia em que 
não se escreva muito no monitor, e não se leia outro tanto. 
Os velhos diários dos adolescentes do passado voltaram 
em forma de blogs – a intimidade trancada na gaveta de 
ontem agora se escancara para o mundo.” 

 De acordo com o fragmento de texto transcrito acima: 

A) a palavra escrita assumiu evidência social, 
embora de forma reservada e restrita. 

B) a leitura acompanha essa tendência da 
modernidade, ainda que os mais jovens 
permaneçam apegados às suas preferências. 

C) a Internet, de certa forma, inaugurou um tempo 
diferente: voltaram os costumeiros diários a 
despeito de: ‘sob formas tradicionais’.  

D) “a intimidade” perdeu sua natureza de 
“confissões privadas”, mas manteve seu caráter 
formal. 

E) em: “a intimidade trancada na gaveta”, o autor do 
texto preferiu usar a linguagem metafórica.  

10. O uso da norma culta da gramática portuguesa 
costuma ser socialmente valorizada, como algo 
distintivo e de prestígio. Identifique a alternativa em 
que o uso da crase está em concordância com as 
normas sintáticas e ortográficas.  

A) Dediquei o livro à meus filhos e à  minhas filhas 
para incentivá-los à escrever.   

B) À exposição mostrou as vanguardas europeias as 
visitantes brasileiras.  

C) A exposição durou toda à semana; dia à dia, sem 
interrupção. 

D) Graças às minhas alunas expositoras, não perdi 
nenhuma sessão apresentada. 

E) Quando compreendi que às coisas são reais e 
todas diferentes, comecei à não saber que função 
têm.  

11. Analise a declaração: “Celular no carro é tão perigoso 
quanto bebida”. Essa afirmação pode estar 
funcionando, especificamente, em um contexto 
urbano, como:  

A) uma advertência.   
B) uma  demarcação. 
C) um elogio. 
D) um protesto. 
E) uma negação.  

12. A obra literária pode ser uma fuga da realidade; 
qualquer leitura que se faz como distração possui essa 
função _________. A palavra que preenche, 
contextualmente, a lacuna acima é: 

A) rigorosa.   
B) imperfeita. 
C) mecânica. 
D) inconsistente. 
E) evasiva. 

 
 
 
 

O que há de mais importante em todo tipo de Arte?  
Literatura ou não? É a aproximação, a comunhão que ela 
estabelece entre seres humanos, mesmo a distância, 
mesmo entre mortos e vivos. O tempo não conta para isso. 
Somos contemporâneos de José de Alencar, de Fernando 
Pessoa, Shakespeare e de Virgílio. Somos amigos pessoais 
deles. (...). É. E constitui uma das grandes alegrias da vida. 
Palavra, música, arte de todas as formas: essas coisas têm 
sua magia. Ai de quem não a sente.  

(Carlos Drummond de Andrade. Tempo, vida, poesia. Rio de 
Janeiro: Record, 1986, p. 58-59). 

13. Tomando o Texto de Drummond como objeto de 
compreensão e análise, percebe-se que: “Palavra, 
música, arte, sob todas as formas, todas têm a sua 
magia. “Ai de quem não a sente!”. O fragmento 
destacado por Drummond poderia exemplificar “uma 
ação de linguagem”, como, por exemplo: 

A) “uma ordem”. 
B) “uma definição”. 
C) “um lamento”.  
D) “uma palavra de repúdio”.   
E) uma “acusação”.  

14. As criações literárias, por serem o que são, 
transparecem vestígios dos contextos históricos da 
época em que foram produzidas. São, assim, de certa 
forma, representações de aspectos sociais e culturais 
de cada época. Por exemplo, estão bem definidos os 
seguintes períodos. 

1) No Barroco, a literatura gira em torno do conflito e 
da tensão que existiam entre os valores 
mundanos e os interesses espirituais, entre a 
religiosidade e os valores mundanos. Daí, o gosto 
pelas figuras de linguagem que representassem 
sentidos opostos, de antíteses ou de paradoxos. 

2) No Romantismo, a descoberta das condições da 
natureza da colônia recém-descoberta propicia 
um valioso suporte à expressão da classe rural.  

3) A criação literária própria do Realismo – 
sobretudo na prosa – sofreu influência do 
positivismo e dos avanços das ciências. As ideias 
sobre formas democráticas de governo passaram 
a integrar os interesses dos intelectuais 
brasileiros. 

4) A poesia do Parnasianismo inspira-se na forma 
clássica e recupera o gosto pela arte poética, 
respeitando os princípios e as diretrizes da 
perfeição da forma e da ‘da arte pela arte’.  

5) No Modernismo, prevalece o interesse por 
manter os cânones literários de valorização da  
forma, da métrica, da rima, da submissão às 
normas da sintaxe portuguesa, um ideal proposto 
por muitos poetas do início deste período, do 
Modernismo.  
 
Estão corretas as seguintes alternativas: 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 2, 3 e 4 apenas. 
C) 2 e 3 apenas. 
D) 1 e 5 apenas. 
E) 4 e 5 apenas. 
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Após a Semana de Arte Moderna, alguns escritores de 
diferentes regiões do país começaram a produzir obras em 
prosa que retratavam criticamente a realidade social e 
política do Brasil. Passaram a tematizar questões como a 
seca, a desigualdade social, a vida miserável e indigna dos 
retirantes, os costumes escravagistas e o coronelismo, 
apoiado na posse das terras. Esses problemas muitas 
vezes eram desconhecidos do público leitor dos centros 
urbanos da época.  

Em 1926, em Recife, a proposta estética do Modernismo 
firmou-se em um Congresso, no qual escritores nordestinos 
tomaram a decisão de criar uma prosa regional 
comprometida com a participação política e a denúncia 
social.  

(Graça Sette, Márcia Travalha; Rosário Starling. Literatura – trilhas 

e tramas. São Paulo: Leya, 2015, p. 494. Fragmento). 

15. O Fragmento transcrito acima se refere ao movimento 
que deu origem ao conhecido “Romance de 30”, o qual 
contou, entre seus principais representantes e 
produções, os seguintes nomes: 

1) José Lis do Rego (Menino de Engenho).  
2) Graciliano Ramos (Caetés, São Bernardo. Vidas 

Secas).  
3) Rachel de Queiroz (O Quinze), e Oswaldo de 

Andrade (Memórias sentimentais de João 
Miramar).  

4) Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira 
e Murilo Mendes (Terras do sem fim). 

 Estão corretas as alternativas: 

A) 2 e 4 apenas. 
B) 1, 2 e 3 apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 2 e 3 apenas. 
E) 1 e 4 apenas. 

 

MAR PORTUGUÊS 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,  
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena,  
Se a alma não é pequena. 
Quem passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu.  

Fernando Pessoa. 

16. Analisando e interpretando o poema acima, pode-se 
aceitar que: 

1) O poema parece expressar um sentimento de  
"ufanismo" em relação à bravura e à audácia das 
viagens e descobertas do além-mar. 

2) O verso que declara “Tudo vale a pena, se a 
alma não é pequena” mostra um nexo sintático e 
semântico de 'condição'.  

3) Nos últimos versos, o que se expressa é um 
desabafo que sugere sentimentos de gratificação. 

4) Choros e dores, além de casamentos adiados, o 
‘eu’ lírico acredita que valeu a pena, pois acredita 
que cabe ao ’mar’ espelhar o céu. 

 São comentários que expressam sentimentos 
provocados pelo poema:  

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 3 e 4 apenas. 
C) 1 e 3 apenas.  
D) 2, 3 e 4 apenas. 
E) 1 e 2 apenas. 

 
 

INGLÊS  

 Read the text below and answer the following two 
questions based on it.  

Meet Peyo, the horse that detects cancer 
and takes care of sick people 

Peyo is a 14-year-old horse that his owner, Hassen 
Bouchakour, used in dressage shows. After shows, the 
horse would seek out contact with specific individuals in the 
crowd. It was thanks to this that Bouchakour discovered 
something surprising: Peyo has the ability to detect if people 
are suffering from cancer or are otherwise weak or dying. 

Peyo’s amazing ability not only serves to diagnose diseases 
that have not yet shown their face. It’s also been proven that 
his presence can help to improve the quality of life of 
patients in a hospital. In some cases, his visits have even 
made it possible to reduce the patients’ medication. 

The staff is familiar with the horse; he enters the building 
with Bouchakour and passes through a sanitary protocol, 
then gets on the elevator and decides which room to visit. 
Peyo is thoroughly cleaned and disinfected before and after 
each hospital visit. 

He’s close and affectionate with the sick, nuzzling up to 
them and sometimes licking them. “He’s a horse that 
behaves differently with people in delicate condition,” 
Bouchakour explains. 

Equine therapy has been in use for many years. But Peyo’s 
gift for detecting illnesses and his ability to be part of the 
treatment of hospitalized patients have led to his being 
scientifically studied by experts in palliative care, geriatrics 
and pediatrics.  

A visit from Peyo is a high point in the day-to-day life of 
patients at these French hospitals, while opening up hopeful 
horizons for medicine. 

Adaptado de: < https://aleteia.org/2021/06/02/meet-peyo-the-horse-
that-detects-cancer-and-takes-care-of-sick-people/> Acessado em 

09 de outubro de 2021 

17. Peyo 

A) and his owner have always known about the 
abilities that it has. 

B) had his abilities found out due to how it behaved 
in dressage shows. 

C) has the ability to cure sick people from their 
illnesses in any situation. 

D) has been suffering from cancer and duly gotten 
the world’s attention. 

E) visits patients without ever going through rigid 
sanitary protocols. 
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18. Equine therapy has a long tradition but Peyo is 
knowingly different 

A) for being able to talk to patients he chooses when 
he is in hospital. 

B) because he’s made it possible for other animals 
to be used in therapy. 

C) because he acts normal regardless of the 
patient’s condition at that time. 

D) and that has made scientists want to research 
him in several fields. 

E) for what he’s done to keep tradition unchanged 
within medicine realms. 

 Read the text below and answer the following three 
questions based on it. 

Cutting Out Even a Little Salt Can Have 
Big Health Benefits 

Sometimes, seemingly small changes in a health 
measurement can make a very large difference to people’s 
well-being. Such is the case with the effect on blood 
pressure of the essential nutrient sodium, the problematic 
half of the popular flavoring agent sodium chloride, 
commonly known as salt. 

The amount of salt that is safe for people to consume has 
been embroiled in controversy for a century. Scores of 
studies of varying quality linking sodium intake and health 
have swung the pendulum back and forth, stymieing 
regulations to limit sodium in most commercially prepared 
foods. Some people are especially sensitive to sodium’s 
ability to raise blood pressure, but given how common high 
blood pressure already is, and how difficult it is to avoid 
consuming too much salt, many experts maintain that the 
safest approach is an overall reduction in sodium levels in 
prepared and processed foods. 

More than 100 million Americans have high blood pressure, 
a disorder that increases their risk of heart attacks and 
strokes, and which, for many people, is made worse by 
consuming too much sodium. Just a four-millimeter rise in 
blood pressure — say, from 130 to 134 millimeters of 
mercury — can jeopardize the health of some people, and 
the blood pressure of those who are especially salt-sensitive 
can rise by 10 or more millimeters of mercury on a typical 
high-salt diet. In 2010, a Stanford University team estimated 
that cutting about 350 milligrams of sodium a day (less than 
a sixth of a teaspoon) would lower systolic blood pressure 
by only 1.25 millimeters of mercury yet avert about a million 
strokes and heart attacks. 

The human species evolved on a very low-sodium diet of 
200 to 600 milligrams a day. In fact, our bodies are 
designed to conserve sodium and get rid of potassium, 
which explains why a high-sodium diet can be a problem.  

Though doctors have long argued that Americans should 
consume less salt, the wheels of regulatory action turn at a 
glacial pace, and modifying people’s taste buds is equally 
challenging. 

Adaptado de: < https://www.nytimes.com/2021/10/11/well/eat/salt-

blood-pressure.html> Acessado em 17 de outubro 2021. 

 

 

 

 

19. It is argued that even a small reduction in salt 
consumption 

A) can result in a lot of improvement of a person’s 
health. 

B) should make anyone’s blood pressure actually 
soar.  

C) turns out to be meaningless and useless for its 
users. 

D) will effectively keep consumers from any health 
issue. 

E) might lead consumers to dangerously bad 
consequences.  

20. Concerning the appropriate amount of salt 
consumption 

A) most people find it extremely easy to avoid 
consuming too much salt. 

B) the most sensitive people to high blood pressure 
could worsen their health. 

C) there has been a lot of disagreement as regards 
its relationship with health. 

D) specialists recommend raising its overall amount 
in industrialized food. 

E) consensus has made it possible for regulation to 
be implemented accordingly. 

21. According to the text 

A) regulating the amount of salt used in foods can be 
done very quickly and easily.  

B) a four-millimeter rise in blood pressure would be 
insufficient to cause any harm. 

C) cutting 350mg of salt a day could trigger 
thousands of heart attacks and strokes. 

D) humans have had a very high intake of sodium all 
throughout their history. 

E) many Americans with high blood pressure could 
profit from consumming less salt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA TIPO 1 

 Read the following text and answer the following two 
questions based on it. 

E-cigarettes could be prescribed by NHS 
in world first 

England could become the first country in the world to 
prescribe medicinally licensed e-cigarettes to cut smoking 
rates. 

Fresh guidance from the medicines regulator paves the way 
for vaping products to be prescribed on the NHS to tobacco 
smokers. 

E-cigarettes were the most popular aid used by smokers 
trying to quit in England last year, and health chiefs say they 
have led to some of the highest success rates, alongside 
local “stop smoking” services, with up to 68 per cent 
successfully quitting. 

But the move could be controversial, after American 
scientists said earlier this month that people using the 
devices were 8.5 per cent more likely to relapse within 12 
months and return to using their old cigarettes than people 
who quit entirely. 

US researchers revealed they had found that as well as 
nicotine, e-cigarettes contain unidentified chemicals that 
could have health risks. 

A separate study, in the UK, suggested that vaping could 
affect people’s lungs just as much as cigarette smoking. 

Researchers at Manchester Metropolitan University Institute 
of Sport found both smokers and vapers showed similar 
obstruction of the airways in the lungs that can affect 
people’s ability to efficiently take in air. 

However, experts in the UK and US have generally 
concluded that regulated e-cigarettes are less harmful than 
smoking. A medicinally licensed e-cigarette would have to 
pass even more rigorous safety checks, officials say. 

Manufacturers will be able to submit their e-cigarettes to the 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency to 
gain approval just like other medicines. 

Earlier this month, the Food and Drug Administration in the 
US gave regulatory approval for the first time to a handful of 
e-cigarette products after banning tens of thousands of 
others from being marketed. 

E-cigarettes are battery-powered devices with cartridges 
filled with a liquid that contains nicotine and flavourings. The 
liquid is heated into a vapour, which the smoker inhales. 

More than 6 million people in England still smoke, and they 
see their GP at least a third more often than non-smokers, 
according to the NHS. Almost 64,000 people died from 
smoking in England in 2019, official figures show. 

Adaptado de: <https://www.independent.co.uk/news/health/nhs-
smoking-e-cigarettes-medical-prescription-b1947287.html> 

Acessado em 29 de outubro de 2021 

 

 

 

 

 

 

22. According to the text 

1) England is bound to officially use e-cigarettes to 
fight smoking. 

2) e-cigarettes have not been used in order to help 
smokers quit. 

3) scientists are sure of the total success of e-
cigarettes as an aid.  

4) other substances in e-cigarttes have been found 
to be harmful. 

5) people’s lungs may be affected both by vaping 
and by cigarettes. 

 The following alternatives are right: 

A) 1, 4 and 5 only. 
B) 3 and 5 only. 
C) 2 and 4 only. 
D) 2, 3 and 5 only. 
E) 1 and 3 only. 

23. Regulatory agencies need to give their approval 
concerning e-cigarettes marketing but many brands 
have been accordingly 

A) allowed. 
B) licensed. 
C) barred. 
D) approved. 
E) accredited 

 Read the chart below and answer the following 
questions based on it. 

 

U.K. U.S. France. Brazil India China Vietnam 

Source: World Obesity Federation, Covid-19 and Obesity: The 2021 Atlas 
Covid deaths as of Jan. 1, 2021; Adult overweight BMI > 24kg/m2 (2016) 
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DangerousWeight 
Countries with higther obesity rates have seen more deaths from Covid-19 

Disponível em:https://news.bloomberglaw.com/coronavirus/covid-
deaths-surge-where-obesity-rates-are-high-report-

shows?utm_source=rss&utm_medium=CVNW&utm_campaign=000
00177-fd93-d89d-ab77-fffb4af10003 Acessado em 10 de outubro 

de 2021. 

24. According to the chart above we can assert that 

A) obesity rates lack any connection with Covid-19 
deaths. 

B) deaths from Covid-19 in India surpass those of 
the USA.  

C) Brazil and France rank just above the US and UK 
statistics. 

D) there aren’t obese people neither in China nor in 
Vietnam. 

E) the more obese the population the more Covid-19 
deaths. 
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ESPANHOL  

La práctica de la medicina tradicional en 
América Latina y el Caribe 

La utilización de la llamada medicina tradicional en países 
de América Latina ha entrado en una nueva etapa. Con el 
incremento de la demanda de alternativas terapéuticas 
ajenas, en conceptos y prácticas, al modelo científico 
biomédico, la medicina tradicional se encuentra enmarcada 
hoy en un contexto que hace algunos años no existía. De 
ahí, el notable crecimiento de algunos de sus recursos en 
países industrializados, aunque haya venido acompañado 
por cambios en la composición de la oferta de servicios 
terapéuticos, formas distintas de entender la salud y la 
enfermedad, así como la utilización combinada de muchas 
de estas formas terapéuticas.  

La medicina tradicional representa hoy una opción 
importante de repuesta ante las necesidades de atención a 
la salud en diferentes países de América Latina y el Caribe, 
a pesar de su presencia subordinada en los sistemas 
oficiales de salud y de la situación de ilegalidad que 
comúnmente guardan. Esta participación ha sido 
reconocida por organizaciones internacionales de salud 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 
quienes han emanado intentos de apoyo y promoción de 
políticas dirigidas a articular esta medicina en los sistemas 
oficiales de salud.  

La regulación de la medicina tradicional en América Latina y 
el Caribe no se realiza mediante la aplicación de un cuerpo 
de leyes. Pese al trabajo realizado en materia de legislación 
de la práctica de la medicina tradicional, las aplicaciones de 
estos instrumentos son poco precisas. Este proceso sin 
reglas se convierte más en un control que en una 
regulación, que depende de las asimetrías de poder entre 
quienes controlan (dependencias gubernamentales) y 
quienes son controlados (terapeutas tradicionales). No 
obstante, la incapacidad de las agencias gubernamentales 
para aplicar un control estricto abre espacios de práctica, 
que se expresan en forma de tolerancia forzada. En ningún 
país existe el equivalente a un permiso o licencia para 
autorizar la práctica de la medicina tradicional, como 
sucede con los grupos profesionales (con formación 
escolarizada bajo el paradigma biomédico) del campo de la 
salud. Por tanto, el vacío estatutario en el campo regulatorio 
es enorme. Sin embargo, en la práctica, en países como 
Chile o Ecuador, existen penas por practicar la medicina 
tradicional sin autorización del gobierno. 

 (Adaptado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342001000100006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Según los autores del texto, la medicina tradicional en 
América Latina, se caracteriza por: 

A) una reducción en la demanda de las terapias 
alternativas que la caracterizan. 

B) una regulación muy desarrollada en los países en 
los que se practica. 

C) una utilización tan masiva, que se hace 
conveniente la exigencia de su sustitución por el 
modelo científico biomédico. 

D) un desarrollo tal en su utilización y concepción 
que puede afirmarse que inaugura una nueva 
etapa. 

E) una trayectoria muy diferente a la que en los 
últimos años se ha producido en países 
industrializados. 

18. Acerca de la importancia de la medicina tradicional en 
el contexto hispanoamericano, es correcto afirmar que: 

1) su presencia está subordinada a los sistemas 
oficiales de salud. 

2) su importancia no ha sido apoyada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

3) se suele dar una situación de cierta ilegalidad en 
algunos de los países. 

4) se ha producido un fuerte apoyo a su presencia 
por parte de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

5) representa una opción importante de respuesta a 
las necesidades de atención a la salud. 

 Son correctas: 

A) 1, 2, 3, 4 y 5 
B) 1, 2, 3 y 4 solamente 
C) 2, 3 y 5 solamente 
D) 1, 2 y 4 solamente 
E) 1, 3, 4 y 5 solamente 

19. Según el texto, la regulación que, de la medicina 
tradicional, en América Latina y el Caribe se da en 
América Latina y el Caribe: 

A) está recogida, en términos generales, en 
procesos que tienen su reflejo en una legislación 
específica. 

B) permite simetrías en el tratamiento dado a los 
profesionales biomédicos y a los que practican 
este tipo de medicina. 

C) hay países en los que se prevén puniciones a 
quienes practican la medicina tradicional 

D) las leyes han sido desarrolladas a partir del 
diálogo equitativo entre los gobiernos y los 
profesionales. 

E) las agencias gubernamentales son capaces de 
llevar a cabo un estricto control de las prácticas 
de medicina tradicional. 

20. “De ahí, el notable crecimiento de alguno de sus 
recursos…” (primer párrafo del texto). En dicho 
contexto, la expresión “de ahí”, puede ser sustituida, 
sin cambio alguno de sentido, por: 

A) de igual forma. 
B) prueba de ello. 
C) entonces. 
D) por que. 
E) mientras. 
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¿Qué es la atención primaria de la salud (APS) 

El rasgo fundamental de la APS es su compromiso con la 
salud de las personas antes de que se encuentren 
enfermas, sumado a otras responsabilidades de la medicina 
tradicional, más dedicada a los aspectos curativos. 

La APS es una estrategia que concibe integralmente los 
problemas de salud / enfermedad y de atención de las 
personas y el conjunto social. No solo provee servicios de 
salud, sino que afronta las causas últimas (sociales, 
económicas y políticas) de la asistencia sanitaria. En su 
visión integra la asistencia, la prevención de enfermedades, 
la promoción de la salud y la rehabilitación. Su misión 
consiste en extender el sistema sanitario hacia todas las 
personas permitiendo conocer la realidad social y sanitaria 
de la población, mejorando la comunicación entre el 
individuo y su familia y la medicina científica. 

El propósito de la atención primaria de la salud consiste en 
mejorar el estado sanitario de la población, involucrándola a 
través de la participación social, brindando cobertura 
universal mediante actividades de promoción y prevención 
de la salud, por medio de la visita periódica domiciliaria del 
agente sanitario (en las escuelas, por ejemplo), con apoyo 
continuo y sistemático de la consulta médica y odontológica 
programada, y con todas las prestaciones incluidas en los 
Programas de Salud, coordinando sectorialmente en pro del 
bienestar comunitario. 

Adaptado de Salud – Notas varias www.suteba.org.ar 

21. ¿Cuál sería la característica fundamental de la APS? 

A) Una visión integrada de la asistencia. 
B) Una propuesta de diversas estrategias para los 

problemas de salud. 
C) La búsqueda de soluciones para curar a las 

personas enfermas. 
D) La atención a la salud de las personas antes de 

encontrarse enfermas. 
E) Una concepción no compatible con la medicina 

tradicional. 

22. Es propósito de la Asistencia Primaria en Salud (APS): 

A) Mantener exclusivamente los métodos y 
procedimientos de la medicina tradicional. 

B) Desarrollar actividades de promoción y 
prevención de la salud. 

C) El atendimiento específico solo a algunos 
sectores de la población, como el infantil. 

D) La cura de los pacientes, solo cuando ya se haya 
manifestado en ellos una enfermedad. 

E) Una restricción mayor en las prestaciones de los 
Programas de Salud. 

23. A propósito de la APS, es correcto afirmar que: 

1) está centrada en el paciente, concebido este de 
forma individual. 

2) se preocupa por estudiar las causas económicas 
y políticas que inciden en la asistencia sanitaria. 

3) posee una visión integral de los factores que 
están relacionados con la asistencia en salud. 

4) permite una mejora en la comunicación entre la 
medicina y sus usuarios. 

5) solo pretende proveer servicios sanitarios de 
forma exclusiva. 

 

 Son correctas: 

A) 2, 3 y 4 solamente 
B) 1 y 5 solamente 
C) 3 y 4 solamente 
D) 1, 2 y 5 solamente 
E) 1, 2, 3, 4, 5 

24. “…sumado a otras responsabilidades de la medicina 
tradicional…” (primer párrafo). En este fragmento, 
podemos sustituir “sumado”, sin cambio de sentido, 
por: 

1) además de. 
2) más que. 
3) junto con. 
4) añadido a. 
5) en lugar de. 

 Son correctas: 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 1, 3 y 4 solamente 
C) 2, 3 y 5 solamente 
D) 1, 4 y 5 solamente 
E) 2, 3 y 4 solamente 

 

HISTÓRIA  

25. O marxismo tem importantes observações feitas ao 
capitalismo. Entre elas, deve ser destacada: 

A) a exploração do trabalho operário para atingir o 
lucro da burguesia. 

B) o excesso de riqueza que existe na produção 
agrícola. 

C) a existência de classes sociais que nivelam a 
sociedade. 

D) a aceitação das teses defendidas por Kant e 
Hegel. 

E) a adoção de leis anarquistas na produção 
industrial. 

26. As crises do feudalismo ajudaram a rever os hábitos 
sociais e as reflexões sobre a política. O Iluminismo, 
que surge nessa época, teve a participação de um 
pensador que fez uma sugestão para se pensar no fim 
do absolutismo. Estamos nos referindo a: 

A) Maquiavel. 
B) Hegel. 
C) Montesquieu. 
D) Kant. 
E) Descartes. 

27. O Modernismo criou espaço para o aparecimento de 
uma estética. Picasso foi um dos representantes 
significativos. Ele conseguiu: 

A) afirmar a supremacia do impressionismo dos 
quadros geométricos. 

B) ter como modelos mitos destacados na época da 
pintura clássica. 

C) desprezar as técnicas desenvolvidas por Pierre- 
Auguste Renoir e Edgar Degas. 

D) explorar com habilidades, formas e cores que 
marcaram o século XX. 

E) ser admirado pelos expressionistas e clássicos 
do século XIX. 
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28. A escravidão no Brasil contribuiu para as riquezas de 
Portugal, durante o período colonial. Ela teve 
importância bem marcante: 

A) na construção dos hábitos existentes na cultura 
urbana do século XIX. 

B) na produção da cana-de-açúcar, do café e ouro. 
C) na criação das primeiras fábricas existentes na 

região Sudeste. 
D) no crescimento da produção do fumo na capitania 

de Pernambuco. 
E) na participação dos movimentos rebeldes 

acontecidos no Rio de Janeiro. 

29. Os governos militares tiveram atuação política e 
econômica no século XX, reprimindo e incentivando o 
autoritarismo. Eles implementaram no Brasil: 

A) um fascismo que destruiu a liberdade política. 
B) um sistema excessivamente nacionalista na 

produção de automóveis. 
C) uma administração que procurou incentivar 

algumas ações modernizadoras. 
D) um sistema partidário baseado na existência de 

partidos regionais. 
E) uma censura que atingiu apenas a cultura e a 

reflexão filosófica. 

30. No século XX, a cultura brasileira sofreu influências 
externas, mas também buscou momentos de 
autonomia. É importante salientar: 

A) o movimento do rock nacional, surgido no final da 
década de 1960. 

B) a renovação que houve no cinema com diretores 
conhecidos como Cacá Diegues. 

C) o crescimento da bossa nova com Lupicínio 
Rodrigues e Noel Rosa. 

D) os romances de Graciliano Ramos que 
defendiam a monocultura em Alagoas. 

E) a poesia de Drummond de conteúdo romântico 
nos anos 1950. 

31. A política brasileira contou com momentos de disputas, 
mas apresentou surpresas na Presidência da 
República, que causaram mudanças na dinâmica 
partidária da época, com intensa participação da mídia 
na decisão final. Podemos citar a eleição de: 

A) Café Filho. 
B) Collor de Melo. 
C) Tancredo Neves. 
D) Leonel Brizola. 
E) Ernesto Geisel. 

32. A busca pela democracia facilitou o surgimento de 
grandes partidos nacionais. O líder Getúlio Vargas 
mantinha forte ligações com: 

A) o PTB. 
B) o PC do B. 
C) a UDN. 
D) o PSB. 
E) o MDB.  

 

GEOGRAFIA  

33. O rural se apresenta como um dos pilares indentitários 
do Estado de Alagoas até os dias atuais. Difícil discutir 
Alagoas, em suas diversas dimensões (social, política, 
cultural, econômica, ecológica e espacial), sem 
debater o papel que o rural e os sistemas produtivos 
agropecuários exercem sobre as políticas 
governamentais, a dinâmica social e econômica deste 
Estado (BARBOSA, Luciano Celso Brandão e 
BRANDÃO, Tatiana Frey Biehl. Agricultura familiar e 
desenvolvimento rural em Alagoas: Um olhar a partir 
do Censo Agropecuário de 2017. Rev. Econ. NE, 
Fortaleza, v. 51, suplemento especial, p. 173-194, 
agosto, 2020) 

 Com relação ao tema central do texto, é correto afirmar 
que: 

1) o Estado alagoano, desde sua formação, tem na 
agricultura sua base econômica, principalmente, 
a monocultura da cana-de-açúcar. 

2) a cultura canavieira exerceu influência e poder 
sobre atores e instituições que elaboravam e 
executavam as agendas de desenvolvimento 
sobre o território alagoano. 

3) o rural em Alagoas demanda um processo de 
desenvolvimento que, não só busque, mas 
efetive a geração de melhores condições de vida 
e que preserve e conserve os ecossistemas 
existentes nesse Estado da Federação. 

4) A maneira desigual de inserção comercial e o 
desenvolvimento do sistema produtivo agrário, 
em Alagoas, acabam, na prática, por excluir os 
agricultores familiares pouco capitalizados. 

 Estão corretas: 

A) 1 e 2 apenas. 
B) 2 e 3 apenas. 
C) 1 e 4 apenas. 
D) 2, 3 e 4 apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

34. Vêm-se acumulando no Brasil ao longo de cinco 
séculos de atividades humanas realizadas com 
descaso, diante do meio ambiente e da sua 
capacidade de resiliência para suportar tais agressões, 
provocando manifestações das mais variadas formas. 
São decorrentes do processo produtivo, com a 
possibilidade de controle. 

 O texto, especificamente, está referindo-se mais:  

A) aos ativos ambientais 
B) às condições climáticas responsáveis pela 

poluição industrial. 
C) aos passivos ambientais. 
D) às contradições entre capital, meio ambiente e 

trabalho em indústrias. 
E) aos controles geopolíticos e ambientais de áreas 

produtivas. 
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35. Observe a fotografia a seguir. 

 
Fonte: Google.com.br 

 Pelos aspectos fisionômicos da vegetação, é correto 
dizer que se trata de um trecho do bioma: 

A) Caatinga. 
B) Mata Ciliar. 
C) Floresta Pluvio-Nebular. 
D) Cerrado. 
E) Campo Limpo. 

36. Diversas unidades geológicas, com vários recursos 
petrográficos e minerais, são encontradas no território 
brasileiro, a exemplo desta que está destacada no 
mapa esquemático a seguir. Assinale-a. 

 

 
 

A) Escudo sul-riograndense. 
B) Bacia do Paraná. 
C) Bacia do Paraguai. 
D) Núcleo cristalino do Paraná. 
E) Bacia precambriana do Sudeste. 

37. Segundo diversos pesquisadores da área médica, as 
mudanças climáticas ambientais representam uma das 
maiores ameaças para a saúde da população mundial 
do século XXI, através de impactos indiretos, tais 
como os que são mencionados a seguir, exceto:  

A) insegurança alimentar. 
B) desnutrição. 
C) deslocamentos forçados de populações. 
D) enfermidades das vias respiratórias. 
E) ondas de frio constantes.  

38. Para essa corrente demográfica, haveria uma total 
incompatibilidade entre a capacidade de reprodução 
humana e a possibilidade de produção dos meios de 
subsistência, uma vez que a população, quando não 
controlada, tende a crescer em progressão 
geométrica, enquanto os meios de subsistência 
aumentam em progressão aritmética (Anais do XXVI 
Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, 
julho 2011). 

 O texto está referindo-se à seguinte corrente da 
demografia: 

A) Malthusianismo 
B) Marxismo Cultural. 
C) Ecossocialismo. 
D) Reprodutivismo Exponencial. 
E) Neomarxismo Populacionista. 

39. O gráfico a seguir refere-se a um país asiático, que se 
destaca no sistema econômico mundial e vem 
crescendo bastante, do ponto de vista econômico, 
neste século. Neste pais, há uma presença marcante 
do Estado na economia. Identifique o país referido.  

 
 

A) Japão 
B) Coreia do Sul 
C) Cingapura 
D) China 
E) Ucrânia. 

40. O Catar, até a década de 1940, era um país muito 
pobre. Suas atividades econômicas limitavam-se, 
praticamente, à criação de camelos e à pesca de 
peixes e pérolas. Atualmente, se notabiliza pela 
elevada renda per capita e pelos investimentos na 
indústria. 

 Essa rápida transformação econômica deve-se, 
basicamente:  

A) à socialização dos meios de produção. 
B) à forte estatização de todos os meios de 

produção. 
C) à interferência econômica e técnica dos governos 

russo, espanhol e japonês. 
D) ao controle do Partido Comunista do Catar sobre 

a economia industrial. 
E) à exploração de extensos campos petrolíferos. 
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41. Quando uma pessoa, usando a sua racionalidade, 
tenta descobrir as razões últimas que explicam cada 
coisa existente, ou simplesmente pensada, dizemos 
que: 

A) está praticando um verdadeiro ato de filosofar. 
B) está praticando um verdadeiro ato de fé. 
C) está tentando descobrir o sentido do próprio 

destino. 
D) está tentando descobrir as verdadeiras causas da 

ação de Deus na criação. 
E) praticando um ato de verdadeira pesquisa 

científica. 

42. A corrente filosófica que defende que a mente humana 
não consegue conhecer a verdadeira essência das 
coisas, mas tão somente as sensações que os nossos 
sentidos obtêm dessas coisas, chama-se: 

A) Racionalismo. 
B) Existencialismo. 
C) Empirismo. 
D) Iluminismo. 
E) Materialismo. 

43. Há uma importante corrente na História da Filosofia em 
que se defendia que a Filosofia era importante como 
ajuda para compreender melhor os dogmas da 
Teologia. Essa relevante corrente chama-se: 

A) Patrística.  
B) Escolástica. 
C) Espiritualismo. 
D) Renascimento. 
E) Teocentrismo. 

44. A verdadeira Liberdade – aquela que constitui um 
atributo da essência humana – pode compreender-se 
como: 

A) Capacidade de ir e vir, sem restrições sociais ou 
materiais, nem sofrer coação de quaisquer leis 
positivas ou religiosas. 

B) Capacidade de o ser humano definir o próprio 
destino, independente de entraves de qualquer 
ordem. 

C) Capacidade de não ficar jamais preso às leis do 
determinismo, como os gregos aceitavam. 

D) Capacidade de se livrar sempre de quaisquer 
operações e costumes vindos do grupo étnico a 
que pertence. 

E) A Capacidade de um ser humano poder sempre 
escolher entre dois bens que se apresentam à 
sua própria vontade. 

45. Sociologia como ciência, pode definir-se como: 

A) A disciplina que se ocupa de estudar a vida social 
humana, analisando as dinâmicas da sociedade 
como um todo, e dos grupos singulares que a 
compõem. 

B) A disciplina que se ocupa em encontrar meios 
viáveis para cada ser humano ir descobrindo 
quais os caminhos para ser feliz, vivendo em 
sociedade. 

C) A disciplina que, estudando o grupo hereditário a 
que pertence, lhe fornece elementos para, cada 
vez mais, ajudar esse grupo a tornar-se mais 
sociável e feliz. 

D) A disciplina que estuda os vários caminhos que 
conduzem cada indivíduo à sua felicidade 
pessoal, independente das leis vigentes que 
regulam a sociedade como um todo. 

E) O ramo do saber científico que se ocupa das 
relações interpessoais a partir das emoções 
próprias de cada individuo.   

46. A Sociologia como ciência tem muita importância nos 
currículos acadêmicos, pois: 

A) O método usado nesta ciência serve de modelo 
para as demais ciências sociais. 

B) Depende dela o conhecimento das leis positivas 
que regulam uma sociedade. 

C) Através de um profundo conhecimento 
sociológico do homem, conseguimos desvendar o 
seu destino futuro. 

D) É uma ciência que ajuda a melhor compreender o 
ser humano, enquanto ser social. 

E) Sendo o ser humano essencialmente um ser 
social, ficaria incompleta sua formação sobretudo 
na dimensão religiosa.  

47. Entende-se por herança social:  

A) O conjunto de procedimentos que regulam a 
passagem de bens, de pais para filhos, nas 
famílias bem construídas. 

B) O conjunto de conhecimentos, costumes, 
experiências e valores culturais que uma geração 
lega à geração seguinte. 

C) O conjunto de tradições que numa etnia particular 
se cultiva como própria e que guarda com zelo 
para os descendentes. 

D) O conjunto de regras e credos que uma 
determinada religião observa, para manter sua 
originalidade e essência. 

E) Normas cultivadas por uma etnia específica no 
sentido de mantê-la coesa e fiel à sua 
originalidade.  

48. Uma instituição social pode entender-se como sendo: 

A) Um corpo social cujos indivíduos se unem, 
perante um projeto ou interesse comum, visando 
sua realização humana de uma forma mais plena. 

B) Um corpo social formado em torno de um objetivo 
positivo comum, cujos membros buscam, em 
suas convicções religiosas e morais, a força 
necessária para melhorar a sociedade. 

C) Um corpo social – por exemplo a família, a 
escola, o Estado, a Igreja, o trabalho – que é 
formado para promover a integração de uma 
sociedade. 

D) Um corpo social que, para uma mais plena 
realização humana dos seus membros, evita 
adequar-se aos modos de comportamento 
aceitos pela sociedade como um todo. 

E) Um corpo social que tem a última palavra acerca 
da flexibilidade e mobilidade crescente das 
decisões de vida a serem tomadas.    
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01 - Verifique se este CADERNO contém a página de RASCUNHO para REDAÇÃO e 48 questões. 
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno completo. Não serão aceitas 
reclamações posteriores. 

02 - As questões de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) estão numeradas de 17 a 24. Responda 
somente a prova de Língua Estrangeira correspondente à sua opção, feita no ato de inscrição.  

03 - Transcreva a REDAÇÃO da página de RASCUNHO para a FOLHA DE REDAÇÃO. 

04 - Observe a numeração do CARTÃO-RESPOSTA, pois o cartão serve para responder a um grupo 
de até 100 (cem) questões, devendo ser utilizadas as 48 (quarenta e oito) iniciais. 

05 - O CARTÃO-RESPOSTA deve apresentar seu número de inscrição e o TIPO de PROVA 
impressos. Confira seu CARTÃO-RESPOSTA e, caso observe alguma divergência, avise ao 
fiscal. 

06 - Assine a FOLHA DE REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA no lugar indicado. 

07 - Em cada questão, escolha a alternativa que responde corretamente ao que se pede. Preencha, 
então, no CARTÃO-RESPOSTA, a janela que corresponde à alternativa escolhida, com caneta 
esferográfica azul, após a devida conferência. 

08 - Só preencha o CARTÃO-RESPOSTA, após decidir-se, em definitivo, com relação à alternativa. 
Para o cômputo da prova, são equivalentes as respostas erradas, nulas ou em branco. 

09 - Ao término da prova, o candidato devolverá à mesa de fiscalização o CADERNO DE 
QUESTÕES, a FOLHA DE REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA devidamente assinados. Se 
não o fizer, será eliminado do Processo Seletivo. 

10 - Após conferência pela mesa do material entregue, o candidato assinará a Lista de Presença. 

11 - Transcreva o texto abaixo para o CARTÃO RESPOSTA. 
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MEDICINA 1º DIA PROVAS - 03.12.2021 

Escreva um comentário opinativo sobre o tema proposto em que você apresente 
argumentos que sustentem seu ponto de vista. Dê um Título a seu texto. 

 

 

A forma como vivemos a trajetória de nossas vidas previne e, de certa forma, antecipa a etapa do 
envelhecimento.   
Os cientistas defendem que precisamos mudar, radicalmente, a forma como encaramos o envelhecimento. 
Em vez de considerá-lo um processo comum e natural, devemos vê-lo como uma etapa da vida, que precisa ser 
“preparada e prevenida” ao longo da vida.  
Ou seja, a forma como vivemos nossas vidas tem um impacto muito grande sobre o ritmo do avanço do “relógio 
do envelhecimento”. Hoje, com os avanços da ciência, podemos preveni-lo e mudar o ritmo deste “relógio”.   
 

 

TEMA: O ‘envelhecimento’ pede “outros olhares”, outros modelos de percepção. 
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PORTUGUÊS / LITERATURA 

 TEXTO 1  

Ninguém nasce escritor; e o processo que transforma 
alguém em um artista da palavra é um enigma. Entretanto, 
existem evidências de escritores que travaram lutas com as 
palavras e muitos passam por etapas semelhantes aos 
redatores leigos ou iniciantes.  É preciso, antes de tudo, 
compreender que todas as pessoas podem chegar a 
produzir bons textos e que isso não é uma questão de ser 
beneficiado ou abençoado pelos deuses, que favorecem o 
nascimento de talentosos. É necessário identificar 
bloqueios, porventura construídos ao longo de um percurso 
continuado e persistente.   

(Nilson de Souza. Zero Hora. 17/7/1996) Fragmento adaptado.  

01.  As considerações divulgadas pela Linguística até 
agora dão conta de que a modalidade oral da 
linguagem é aprendida espontaneamente pelas 
crianças, enquanto a modalidade escrita exige um 
longo processo de instrução formal. Na verdade, o 
ensino institucional da escrita exige ou pressupõe: 

1) a exposição prática a diferentes tipos e gêneros 
de textos escritos, como também de diferentes 
funções interativas.   

2) atividades de produção de textos, conforme os 
recursos da continuidade semântica, estipulados 
pelas teorias textuais da coesão e da coerência.  

3) a correção gramatical e léxica, que corresponde a 
uma exigência textual, em qualquer situação de 
interação verbal 

4) a apresentação organizada dos recursos formais 
e de conteúdos que permitam uma argumentação 
coerente e esclarecedora. 

5) a seleção de um vocabulário erudito em qualquer 
situação da atividade verbal e da interação social.   

 Estão corretas as alternativas: 

A) 1 e 5 apenas.  
B) 1, 2, 3, 4 e 5. 
C) 1, 2 e 4 apenas. 
D) 2 e 5 apenas. 
E) 3 e 4 apenas.  

02. Vimos como é particularizado o processo de 
aprendizagem da escrita. Mas, existem crenças ou 
mitos, em relação às características específicas da 
escrita. Identifique, nas alternativas abaixo, uma 
afirmação que desmente tais crenças ou mitos. Ou 
seja, na verdade, a percepção da escrita, hoje, carrega 
alguns desses mitos, embora haja quem acredite que: 

A) a língua oral é menos controlada e menos 
regulada pela gramática do que a língua escrita. 

B) o ato de escrever faz oposição sistemática à 
língua oral, em vários itens e aspectos.  

C) as normas presentes aos textos orais dispensam 
as regularidades gramaticais. Ou seja, a língua 
oral é caótica. 

D) predominam, na língua oral, normas sintáticas 
que supõem a desconcentração e o ‘à vontade’ 
social'. 

E) a escrita constitui um processo de aprendizagem 
que exige prática escolar e social continuada e 
persistente.   

03. Sob o ponto de vista das normas sociais, analise as 
alternativas seguintes, quanto às regras da 
concordância verbal e nominal, conforme a ‘norma 
culta’, isto é, a norma gramatical que usam as pessoas 
escolarizadas, em situação de monitoramento. 
Identifique a alternativa inteiramente correta.   

A) Alguma das línguas naturais exibem um 
vocabulário limitado e circunscrito a seus 
contextos sociais.  

B) A linguagem humana decorre das práticas 
sociais que as representam e as modificam e 
constituem privilégio da espécie humana. 

C) As linguagens desenvolvidas pelo homem 
pressupõe a atividade do conhecimento, embora 
formigas e abelhas também use sistemas de 
comunicação. 

D) Qual das linguagens humanas têm sistemas 
universais e primam pela concretização textual e 
discursiva? 

E) Nenhuma das linguagens humanas dispensa o 
concurso do significante e do significado. 

04. A coesão – propriedade constitutiva dos textos – 
requer alguns recursos, como, por exemplo: certas 
reiterações, ou seja, tudo que possa reforçar a 
continuidade semântica do que é dito. É assim que, 
em cada texto, se costuma reiterar certas ideias ou 
expressões. Analise, a propósito das regularidades 
exigidas pela coesão, as alternativas seguintes:  

1) Há palavras que se repetem ou que guardam 
afinidade de sentido ou de forma, como ‘língua’, 
‘linguagem’, ‘linguístico’ e nomes 
semanticamente afins.  

2) Expressões que têm como função estabelecer 
conexão entre partes do texto, como: “por isso”; 
“Dado que”, “nos quais”, “ou seja”, etc.  

3) O uso de retomadas pronominais, isto é, o uso de 
pronomes em contextos de retomada, como em: 
‘seus usuários’, ‘seus signos’, expressões que 
retomam referências feitas em segmentos 
anteriores do texto.  

4) Afinidade semântica entre as palavras do texto, o 
que contribui, fortemente, para a desejada 
continuidade referencial ou predicativa do que é 
dito.  

5) A utilização de palavras sinônimas, como 
‘cognitivo’, e ‘significado’, ‘linguagem’ e ‘escrita’, 
‘divulgação’ e ‘aprendizagem’. 

 Estão corretas: 

A) 2, 3 e 5 apenas. 
B) 1, 2, 3, 4 e 5. 
C) 1, 2 e 3 apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4 apenas. 
E) 3, 4 e 5 apenas. 
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05. Analise os comentários feitos em relação ao fragmento 
de texto seguinte, de autoria do Professor Cristóvão 
Tezza:  

“Agora, com a Internet a palavra escrita voltou inesperada 
ao palco de uma forma onipresente. Não há uma página na 
internet sem uma palavra escrita; não há um só dia em que 
não se escreva muito no monitor, e não se leia outro tanto. 
Os velhos diários dos adolescentes do passado voltaram 
em forma de blogs – a intimidade trancada na gaveta de 
ontem agora se escancara para o mundo.” 

 De acordo com o fragmento de texto transcrito acima: 

A) em: “a intimidade trancada na gaveta”, o autor do 
texto preferiu usar a linguagem metafórica.  

B) a palavra escrita assumiu evidência social, 
embora de forma reservada e restrita. 

C) a leitura acompanha essa tendência da 
modernidade, ainda que os mais jovens 
permaneçam apegados às suas preferências. 

D) a Internet, de certa forma, inaugurou um tempo 
diferente: voltaram os costumeiros diários a 
despeito de: ‘sob formas tradicionais’.  

E) “a intimidade” perdeu sua natureza de 
“confissões privadas”, mas manteve seu caráter 
formal. 

06. As criações literárias, por serem o que são, 
transparecem vestígios dos contextos históricos da 
época em que foram produzidas. São, assim, de certa 
forma, representações de aspectos sociais e culturais 
de cada época. Por exemplo, estão bem definidos os 
seguintes períodos. 

1) No Barroco, a literatura gira em torno do conflito e 
da tensão que existiam entre os valores 
mundanos e os interesses espirituais, entre a 
religiosidade e os valores mundanos. Daí, o gosto 
pelas figuras de linguagem que representassem 
sentidos opostos, de antíteses ou de paradoxos. 

2) No Romantismo, a descoberta das condições da 
natureza da colônia recém-descoberta propicia 
um valioso suporte à expressão da classe rural.  

3) A criação literária própria do Realismo – 
sobretudo na prosa – sofreu influência do 
positivismo e dos avanços das ciências. As ideias 
sobre formas democráticas de governo passaram 
a integrar os interesses dos intelectuais 
brasileiros. 

4) A poesia do Parnasianismo inspira-se na forma 
clássica e recupera o gosto pela arte poética, 
respeitando os princípios e as diretrizes da 
perfeição da forma e da ‘da arte pela arte’.  

5) No Modernismo, prevalece o interesse por 
manter os cânones literários de valorização da  
forma, da métrica, da rima, da submissão às 
normas da sintaxe portuguesa, um ideal proposto 
por muitos poetas do início deste período, do 
Modernismo.  

 Estão corretas as seguintes alternativas: 

A) 4 e 5 apenas. 
B) 1, 2, 3, 4 e 5. 
C) 2 e 3 apenas. 
D) 1 e 5 apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4 apenas. 

 

 

 

 TEXTO 2 

A Linguagem e suas funções  

(1) As chamadas Línguas Naturais, a Pintura, a Música, os 
sistemas gestuais, bem como sistemas particulares de 
signos, como o Código Morse, são exemplos de diferentes 
linguagens utilizadas pelo ser humano. Algumas dessas 
linguagens são universais (como as Línguas Naturais e a 
música, presentes em todas as culturas do mundo); outras 
se desenvolveram nas chamadas culturas letradas, após o 
desenvolvimento, a especialização e a sofisticação dos 
usos da escrita. Quando entram em jogo signos como as 
cores, os desenhos e as imagens de modo geral, fala-se 
em linguagem visual, em oposição à linguagem verbal. 

(2) Cabe observar que o que se costuma designar como 
“linguagem” animal (das formigas, das abelhas) não passa 
de um sistema de comunicação entre os membros de uma 
mesma espécie. Embora muito sofisticados, tais sistemas 
não chegam a constituir linguagem no sentido aqui definido, 
uma vez que falta aos animais a consciência de que usam 
um sistema de signos para comunicar-se com seus 
semelhantes. Por essa razão, tais sistemas não podem ser 
vinculados a atividades cognitivas como a interpretação e a 
representação da realidade.  

(3) Dentre os exemplos de linguagens citados, cabe 
destacar as Línguas Naturais (inglês, chinês, português, 
espanhol etc.), que são sistemas de signos linguísticos. Os 
signos linguísticos são os elementos de significação nos 
quais se baseiam as línguas, e possuem uma dupla face: 1) 
a face do significante (ou seja, o suporte sonoro ou visual 
para uma ideia); 2) a face do significado (ou seja, a própria 
ideia ou o conteúdo cognitivo que representa parte 
constitutiva do signo). Os significantes são de número finito 
de sons vocais, e variam de língua para língua.  

(4) Dado que a linguagem decorre das práticas sociais de 
uma cultura humana e as representa e modifica, o exercício 
da linguagem constitui uma atividade de interação 
predominantemente social. É por isso que as linguagens 
desenvolvidas pelo homem pressupõem a atividade do 
conhecimento, por parte de seus usuários, do valor 
simbólico dos seus signos.            

(Maria Luísa Abaurre. São Paulo: Português – Língua e Literatura. 

Editora Moderna, 2000,  p. 1-20.   

07. Segundo texto 2, a compreensão da linguagem 
humana defende o seguinte princípio:  

A) O valor representativo-simbólico dos signos é 
sistematicamente desconhecido dos usuários da 
linguagem. 

B) As práticas sociais não podem ser modificadas 
pela atuação dos usos linguísticos. 

C) A face significante do signo linguístico pode 
variar de língua para língua, dado a seu caráter 
simbólico.  

D) O exercício da linguagem, em alguns contextos, 
constitui, excepcionalmente, uma atividade 
destinada à interação social. 

E) Os sistemas usados pela linguagem humana são 
desprovidos da capacidade de ‘representar a 
realidade’. 
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08. O Texto 2 atribui alguns elementos caracterizadores 
da linguagem humana. Identifique-os. Ou seja, a 
linguagem humana tem as seguintes características:  

1) Meio de comunicação entre os membros da 
mesma espécie.  

2) Possui dois constituintes essenciais, o 
significante (de número finito) e o significado.  

3) Como outros tipos de linguagem, exibe um 
caráter universal; ou seja, presente em todas as 
culturas do mundo.  

4) Pode ser vinculado a atividades cognitivas, como 
a interpretação e o caráter simbólico. 

5) A face do significado constitui o suporte visual ou 
sonoro do signo linguístico.  

 Estão corretas as alternativas:  

A) 2 e 5 apenas. 
B) 2, 3 e 4 apenas.  
C) 1, 2, 3, 4 e 5. 
D) 1 e 5 apenas. 
E) 1 e 2 apenas. 

09. Para o êxito na compreensão do Texto 2, é preciso 
que o entendamos como: 

A) uma introdução de um livro escolar, que trata da 
divulgação e do ensino de questões em torno 
das  variações gramaticais e lexicais das línguas 
humanas.   

B) uma narrativa, com fatos, com personagens e um 
conflito, que é, no final, felizmente, solucionado. 

C) uma discussão teórica, bem fundamentada, que 
tem como foco esclarecer dúvidas sobre a 
constituição da linguagem e das línguas naturais. 

D) uma crônica, que versa sobre as faces 
componentes da linguagem visual e suas 
particularidades em relação aos elementos 
significantes. 

E) uma divulgação em edital, direcionado a 
professores recém-formados em ordem a um  
concurso acadêmico.  

10. O Texto 2 defende, em sua globalidade, uma 
caracterização da linguagem humana, que deve ser 
reconhecida, conforme as descrições abaixo:   
A) pressupondo que cada signo tem um valor 

simbólico e contextualizado, é um sistema de 
signos regulares, mas situacionalmente 
variáveis. 

B) falta, a seus usuários, a consciência de que 
usam um sistema de signos a fim de interagir e 
comunicar-se.  

C) decorrente das práticas sociais das culturas 
letradas: seus signos distinguem-se por 
apresentar um caráter visual. 

D) é desprovida de normas, uma vez que independe 
da situação dos contextos e das práticas sociais. 

E) semelhante à linguagem das formigas e das 
abelhas; em algumas situações, ou culturas, 
pode apresentar uma atividade assistemática.  

11. Analise a declaração: “Celular no carro é tão perigoso 
quanto bebida”. Essa afirmação pode estar 
funcionando, especificamente, em um contexto 
urbano, como:  

A) uma advertência.   
B) uma  demarcação. 
C) um elogio. 
D) um protesto. 
E) uma negação.  

Após a Semana de Arte Moderna, alguns escritores de 
diferentes regiões do país começaram a produzir obras em 
prosa que retratavam criticamente a realidade social e 
política do Brasil. Passaram a tematizar questões como a 
seca, a desigualdade social, a vida miserável e indigna dos 
retirantes, os costumes escravagistas e o coronelismo, 
apoiado na posse das terras. Esses problemas muitas 
vezes eram desconhecidos do público leitor dos centros 
urbanos da época.  

Em 1926, em Recife, a proposta estética do Modernismo 
firmou-se em um Congresso, no qual escritores nordestinos 
tomaram a decisão de criar uma prosa regional 
comprometida com a participação política e a denúncia 
social.  

(Graça Sette, Márcia Travalha; Rosário Starling. Literatura – trilhas 

e tramas. São Paulo: Leya, 2015, p. 494. Fragmento). 

12. O Fragmento transcrito acima se refere ao movimento 
que deu origem ao conhecido “Romance de 30”, o qual 
contou, entre seus principais representantes e 
produções, os seguintes nomes: 

1) José Lis do Rego (Menino de Engenho).  
2) Graciliano Ramos (Caetés, São Bernardo. Vidas 

Secas).  
3) Rachel de Queiroz (O Quinze), e Oswaldo de 

Andrade (Memórias sentimentais de João 
Miramar).  

4) Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira 
e Murilo Mendes (Terras do sem fim). 

 Estão corretas as alternativas: 

A) 1 e 4 apenas. 
B) 2 e 4 apenas. 
C) 1, 2 e 3 apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 2 e 3 apenas. 

O que há de mais importante em todo tipo de Arte?  
Literatura ou não? É a aproximação, a comunhão que ela 
estabelece entre seres humanos, mesmo a distância, 
mesmo entre mortos e vivos. O tempo não conta para isso. 
Somos contemporâneos de José de Alencar, de Fernando 
Pessoa, Shakespeare e de Virgílio. Somos amigos pessoais 
deles. (...). É. E constitui uma das grandes alegrias da vida. 
Palavra, música, arte de todas as formas: essas coisas têm 
sua magia. Ai de quem não a sente.  

(Carlos Drummond de Andrade. Tempo, vida, poesia. Rio de 
Janeiro: Record, 1986, p. 58-59). 

13. Tomando o Texto de Drummond como objeto de 
compreensão e análise, percebe-se que: “Palavra, 
música, arte, sob todas as formas, todas têm a sua 
magia. “Ai de quem não a sente!”. O fragmento 
destacado por Drummond poderia exemplificar “uma 
ação de linguagem”, como, por exemplo: 

A) “uma ordem”. 
B) “uma definição”. 
C) “uma palavra de repúdio”.   
D) “um lamento”. 
E) uma “acusação”.  
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Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,  
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena,  
Se a alma não é pequena. 
Quem passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu.  

Fernando Pessoa. 

14. Analisando e interpretando o poema acima, pode-se 
aceitar que: 

1) O poema parece expressar um sentimento de  
"ufanismo" em relação à bravura e à audácia das 
viagens e descobertas do além-mar. 

2) O verso que declara “Tudo vale a pena, se a 
alma não é pequena” mostra um nexo sintático e 
semântico de 'condição'.  

3) Nos últimos versos, o que se expressa é um 
desabafo que sugere sentimentos de gratificação. 

4) Choros e dores, além de casamentos adiados, o 
‘eu’ lírico acredita que valeu a pena, pois acredita 
que cabe ao ’mar’ espelhar o céu. 

 São comentários que expressam sentimentos 
provocados pelo poema:  

A) 1 e 2 apenas. 
B) 1, 2, 3 e 4. 
C) 1, 3 e 4 apenas. 
D) 1 e 3 apenas.  
E) 2, 3 e 4 apenas. 

15. A obra literária pode ser uma fuga da realidade; 
qualquer leitura que se faz como distração possui essa 
função _________. A palavra que preenche, 
contextualmente, a lacuna acima é: 

A) evasiva. 
B) rigorosa.   
C) imperfeita. 
D) mecânica. 
E) inconsistente. 

16. O uso da norma culta da gramática portuguesa 
costuma ser socialmente valorizada, como algo 
distintivo e de prestígio. Identifique a alternativa em 
que o uso da crase está em concordância com as 
normas sintáticas e ortográficas.  

A) Quando compreendi que às coisas são reais e 
todas diferentes, comecei à não saber que 
função têm.  

B) Dediquei o livro à meus filhos e à  minhas filhas 
para incentivá-los à escrever.   

C) À exposição mostrou as vanguardas europeias 
as visitantes brasileiras.  

D) A exposição durou toda à semana; dia à dia, sem 
interrupção. 

E) Graças às minhas alunas expositoras, não perdi 
nenhuma sessão apresentada. 

 
 
 

INGLÊS  

 Read the text below and answer the following three 
questions based on it. 

Cutting Out Even a Little Salt Can Have 
Big Health Benefits 

Sometimes, seemingly small changes in a health 
measurement can make a very large difference to people’s 
well-being. Such is the case with the effect on blood 
pressure of the essential nutrient sodium, the problematic 
half of the popular flavoring agent sodium chloride, 
commonly known as salt. 

The amount of salt that is safe for people to consume has 
been embroiled in controversy for a century. Scores of 
studies of varying quality linking sodium intake and health 
have swung the pendulum back and forth, stymieing 
regulations to limit sodium in most commercially prepared 
foods. Some people are especially sensitive to sodium’s 
ability to raise blood pressure, but given how common high 
blood pressure already is, and how difficult it is to avoid 
consuming too much salt, many experts maintain that the 
safest approach is an overall reduction in sodium levels in 
prepared and processed foods. 

More than 100 million Americans have high blood pressure, 
a disorder that increases their risk of heart attacks and 
strokes, and which, for many people, is made worse by 
consuming too much sodium. Just a four-millimeter rise in 
blood pressure — say, from 130 to 134 millimeters of 
mercury — can jeopardize the health of some people, and 
the blood pressure of those who are especially salt-sensitive 
can rise by 10 or more millimeters of mercury on a typical 
high-salt diet. In 2010, a Stanford University team estimated 
that cutting about 350 milligrams of sodium a day (less than 
a sixth of a teaspoon) would lower systolic blood pressure 
by only 1.25 millimeters of mercury yet avert about a million 
strokes and heart attacks. 

The human species evolved on a very low-sodium diet of 
200 to 600 milligrams a day. In fact, our bodies are 
designed to conserve sodium and get rid of potassium, 
which explains why a high-sodium diet can be a problem.  

Though doctors have long argued that Americans should 
consume less salt, the wheels of regulatory action turn at a 
glacial pace, and modifying people’s taste buds is equally 
challenging. 

Adaptado de: < https://www.nytimes.com/2021/10/11/well/eat/salt-

blood-pressure.html> Acessado em 17 de outubro 2021. 

17. Concerning the appropriate amount of salt 
consumption 

A) consensus has made it possible for regulation to 
be implemented accordingly. 

B) most people find it extremely easy to avoid 
consuming too much salt. 

C) the most sensitive people to high blood pressure 
could worsen their health. 

D) there has been a lot of disagreement as regards 
its relationship with health. 

E) specialists recommend raising its overall amount 
in industrialized food. 
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18. According to the text 

A) many Americans with high blood pressure could 
profit from consumming less salt. 

B) regulating the amount of salt used in foods can 
be done very quickly and easily.  

C) a four-millimeter rise in blood pressure would be 
insufficient to cause any harm. 

D) cutting 350mg of salt a day could trigger 
thousands of heart attacks and strokes. 

E) humans have had a very high intake of sodium all 
throughout their history. 

19. It is argued that even a small reduction in salt 
consumption 

A) might lead consumers to dangerously bad 
consequences.  

B) can result in a lot of improvement of a person’s 
health. 

C) should make anyone’s blood pressure actually 
soar.  

D) turns out to be meaningless and useless for its 
users. 

E) will effectively keep consumers from any health 
issue. 

 

 Read the following text and answer the following two 
questions based on it. 

E-cigarettes could be prescribed by NHS 
in world first 

England could become the first country in the world to 
prescribe medicinally licensed e-cigarettes to cut smoking 
rates. 

Fresh guidance from the medicines regulator paves the way 
for vaping products to be prescribed on the NHS to tobacco 
smokers. 

E-cigarettes were the most popular aid used by smokers 
trying to quit in England last year, and health chiefs say they 
have led to some of the highest success rates, alongside 
local “stop smoking” services, with up to 68 per cent 
successfully quitting. 

But the move could be controversial, after American 
scientists said earlier this month that people using the 
devices were 8.5 per cent more likely to relapse within 12 
months and return to using their old cigarettes than people 
who quit entirely. 

US researchers revealed they had found that as well as 
nicotine, e-cigarettes contain unidentified chemicals that 
could have health risks. 

A separate study, in the UK, suggested that vaping could 
affect people’s lungs just as much as cigarette smoking. 

Researchers at Manchester Metropolitan University Institute 
of Sport found both smokers and vapers showed similar 
obstruction of the airways in the lungs that can affect 
people’s ability to efficiently take in air. 

However, experts in the UK and US have generally 
concluded that regulated e-cigarettes are less harmful than 
smoking. A medicinally licensed e-cigarette would have to 
pass even more rigorous safety checks, officials say. 

Manufacturers will be able to submit their e-cigarettes to the 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency to 

gain approval just like other medicines. 

Earlier this month, the Food and Drug Administration in the 
US gave regulatory approval for the first time to a handful of 
e-cigarette products after banning tens of thousands of 
others from being marketed. 

E-cigarettes are battery-powered devices with cartridges 
filled with a liquid that contains nicotine and flavourings. The 
liquid is heated into a vapour, which the smoker inhales. 

More than 6 million people in England still smoke, and they 
see their GP at least a third more often than non-smokers, 
according to the NHS. Almost 64,000 people died from 
smoking in England in 2019, official figures show. 

Adaptado de: <https://www.independent.co.uk/news/health/nhs-
smoking-e-cigarettes-medical-prescription-b1947287.html> 

Acessado em 29 de outubro de 2021 

20. Regulatory agencies need to give their approval 
concerning e-cigarettes marketing but many brands 
have been accordingly 

A) accredited 
B) allowed. 
C) licensed. 
D) barred. 
E) approved. 

21. According to the text 

1) England is bound to officially use e-cigarettes to 
fight smoking. 

2) e-cigarettes have not been used in order to help 
smokers quit. 

3) scientists are sure of the total success of e-
cigarettes as an aid.  

4) other substances in e-cigarttes have been found 
to be harmful. 

5) people’s lungs may be affected both by vaping 
and by cigarettes. 

 The following alternatives are right: 

A) 1 and 3 only. 
B) 1, 4 and 5 only. 
C) 3 and 5 only. 
D) 2 and 4 only. 
E) 2, 3 and 5 only. 
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 Read the chart below and answer the following 
questions based on it. 

 

U.K. U.S. France. Brazil India China Vietnam 

Source: World Obesity Federation, Covid-19 and Obesity: The 2021 Atlas 
Covid deaths as of Jan. 1, 2021; Adult overweight BMI > 24kg/m2 (2016) 
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DangerousWeight 
Countries with higther obesity rates have seen more deaths from Covid-19 

Disponível em:https://news.bloomberglaw.com/coronavirus/covid-
deaths-surge-where-obesity-rates-are-high-report-

shows?utm_source=rss&utm_medium=CVNW&utm_campaign=000
00177-fd93-d89d-ab77-fffb4af10003 Acessado em 10 de outubro 

de 2021. 

 

 

22. According to the chart above we can assert that 

A) the more obese the population the more Covid-19 
deaths. 

B) obesity rates lack any connection with Covid-19 
deaths. 

C) deaths from Covid-19 in India surpass those of 
the USA.  

D) Brazil and France rank just above the US and UK 
statistics. 

E) there aren’t obese people neither in China nor in 
Vietnam. 

 Read the text below and answer the following two 
questions based on it.  

Meet Peyo, the horse that detects cancer 
and takes care of sick people 

Peyo is a 14-year-old horse that his owner, Hassen 
Bouchakour, used in dressage shows. After shows, the 
horse would seek out contact with specific individuals in the 
crowd. It was thanks to this that Bouchakour discovered 
something surprising: Peyo has the ability to detect if people 
are suffering from cancer or are otherwise weak or dying. 

Peyo’s amazing ability not only serves to diagnose diseases 
that have not yet shown their face. It’s also been proven that 
his presence can help to improve the quality of life of 
patients in a hospital. In some cases, his visits have even 
made it possible to reduce the patients’ medication. 

The staff is familiar with the horse; he enters the building 
with Bouchakour and passes through a sanitary protocol, 
then gets on the elevator and decides which room to visit. 
Peyo is thoroughly cleaned and disinfected before and after 
each hospital visit. 

He’s close and affectionate with the sick, nuzzling up to 
them and sometimes licking them. “He’s a horse that 
behaves differently with people in delicate condition,” 
Bouchakour explains. 

Equine therapy has been in use for many years. But Peyo’s 

gift for detecting illnesses and his ability to be part of the 
treatment of hospitalized patients have led to his being 
scientifically studied by experts in palliative care, geriatrics 
and pediatrics.  

A visit from Peyo is a high point in the day-to-day life of 
patients at these French hospitals, while opening up hopeful 
horizons for medicine. 

Adaptado de: < https://aleteia.org/2021/06/02/meet-peyo-the-horse-
that-detects-cancer-and-takes-care-of-sick-people/> Acessado em 

09 de outubro de 2021 

23. Peyo 

A) visits patients without ever going through rigid 
sanitary protocols. 

B) and his owner have always known about the 
abilities that it has. 

C) had his abilities found out due to how it behaved 
in dressage shows. 

D) has the ability to cure sick people from their 
illnesses in any situation. 

E) has been suffering from cancer and duly gotten 
the world’s attention. 

24. Equine therapy has a long tradition but Peyo is 
knowingly different 

A) for what he’s done to keep tradition unchanged 
within medicine realms. 

B) for being able to talk to patients he chooses when 
he is in hospital. 

C) because he’s made it possible for other animals 
to be used in therapy. 

D) because he acts normal regardless of the 
patient’s condition at that time. 

E) and that has made scientists want to research 
him in several fields. 
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¿Qué es la atención primaria de la salud (APS) 

El rasgo fundamental de la APS es su compromiso con la 
salud de las personas antes de que se encuentren 
enfermas, sumado a otras responsabilidades de la medicina 
tradicional, más dedicada a los aspectos curativos. 

La APS es una estrategia que concibe integralmente los 
problemas de salud / enfermedad y de atención de las 
personas y el conjunto social. No solo provee servicios de 
salud, sino que afronta las causas últimas (sociales, 
económicas y políticas) de la asistencia sanitaria. En su 
visión integra la asistencia, la prevención de enfermedades, 
la promoción de la salud y la rehabilitación. Su misión 
consiste en extender el sistema sanitario hacia todas las 
personas permitiendo conocer la realidad social y sanitaria 
de la población, mejorando la comunicación entre el 
individuo y su familia y la medicina científica. 

El propósito de la atención primaria de la salud consiste en 
mejorar el estado sanitario de la población, involucrándola a 
través de la participación social, brindando cobertura 
universal mediante actividades de promoción y prevención 
de la salud, por medio de la visita periódica domiciliaria del 
agente sanitario (en las escuelas, por ejemplo), con apoyo 
continuo y sistemático de la consulta médica y odontológica 
programada, y con todas las prestaciones incluidas en los 
Programas de Salud, coordinando sectorialmente en pro del 
bienestar comunitario. 

Adaptado de Salud – Notas varias www.suteba.org.ar 

17. “…sumado a otras responsabilidades de la medicina 
tradicional…” (primer párrafo). En este fragmento, 
podemos sustituir “sumado”, sin cambio de sentido, 
por: 

1) además de. 
2) más que. 
3) junto con. 
4) añadido a. 
5) en lugar de. 

 Son correctas: 

A) 2, 3 y 4 solamente 
B) 1, 2, 3, 4, 5 
C) 1, 3 y 4 solamente 
D) 2, 3 y 5 solamente 
E) 1, 4 y 5 solamente 

18. ¿Cuál sería la característica fundamental de la APS? 

A) Una concepción no compatible con la medicina 
tradicional. 

B) Una visión integrada de la asistencia. 
C) Una propuesta de diversas estrategias para los 

problemas de salud. 
D) La búsqueda de soluciones para curar a las 

personas enfermas. 
E) La atención a la salud de las personas antes de 

encontrarse enfermas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. A propósito de la APS, es correcto afirmar que: 

1) está centrada en el paciente, concebido este de 
forma individual. 

2) se preocupa por estudiar las causas económicas 
y políticas que inciden en la asistencia sanitaria. 

3) posee una visión integral de los factores que 
están relacionados con la asistencia en salud. 

4) permite una mejora en la comunicación entre la 
medicina y sus usuarios. 

5) solo pretende proveer servicios sanitarios de 
forma exclusiva. 

 Son correctas: 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 2, 3 y 4 solamente 
C) 1 y 5 solamente 
D) 3 y 4 solamente 
E) 1, 2 y 5 solamente 

20. Es propósito de la Asistencia Primaria en Salud (APS): 

A) Una restricción mayor en las prestaciones de los 
Programas de Salud. 

B) Mantener exclusivamente los métodos y 
procedimientos de la medicina tradicional. 

C) Desarrollar actividades de promoción y 
prevención de la salud. 

D) El atendimiento específico solo a algunos 
sectores de la población, como el infantil. 

E) La cura de los pacientes, solo cuando ya se haya 
manifestado en ellos una enfermedad. 
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La práctica de la medicina tradicional en 
América Latina y el Caribe 

La utilización de la llamada medicina tradicional en países 
de América Latina ha entrado en una nueva etapa. Con el 
incremento de la demanda de alternativas terapéuticas 
ajenas, en conceptos y prácticas, al modelo científico 
biomédico, la medicina tradicional se encuentra enmarcada 
hoy en un contexto que hace algunos años no existía. De 
ahí, el notable crecimiento de algunos de sus recursos en 
países industrializados, aunque haya venido acompañado 
por cambios en la composición de la oferta de servicios 
terapéuticos, formas distintas de entender la salud y la 
enfermedad, así como la utilización combinada de muchas 
de estas formas terapéuticas.  

La medicina tradicional representa hoy una opción 
importante de repuesta ante las necesidades de atención a 
la salud en diferentes países de América Latina y el Caribe, 
a pesar de su presencia subordinada en los sistemas 
oficiales de salud y de la situación de ilegalidad que 
comúnmente guardan. Esta participación ha sido 
reconocida por organizaciones internacionales de salud 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 
quienes han emanado intentos de apoyo y promoción de 
políticas dirigidas a articular esta medicina en los sistemas 
oficiales de salud.  

La regulación de la medicina tradicional en América Latina y 
el Caribe no se realiza mediante la aplicación de un cuerpo 
de leyes. Pese al trabajo realizado en materia de legislación 
de la práctica de la medicina tradicional, las aplicaciones de 
estos instrumentos son poco precisas. Este proceso sin 
reglas se convierte más en un control que en una 
regulación, que depende de las asimetrías de poder entre 
quienes controlan (dependencias gubernamentales) y 
quienes son controlados (terapeutas tradicionales). No 
obstante, la incapacidad de las agencias gubernamentales 
para aplicar un control estricto abre espacios de práctica, 
que se expresan en forma de tolerancia forzada. En ningún 
país existe el equivalente a un permiso o licencia para 
autorizar la práctica de la medicina tradicional, como 
sucede con los grupos profesionales (con formación 
escolarizada bajo el paradigma biomédico) del campo de la 
salud. Por tanto, el vacío estatutario en el campo regulatorio 
es enorme. Sin embargo, en la práctica, en países como 
Chile o Ecuador, existen penas por practicar la medicina 
tradicional sin autorización del gobierno. 

 (Adaptado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342001000100006) 

21. “De ahí, el notable crecimiento de alguno de sus 
recursos…” (primer párrafo del texto). En dicho 
contexto, la expresión “de ahí”, puede ser sustituida, 
sin cambio alguno de sentido, por: 

A) mientras. 
B) de igual forma. 
C) prueba de ello. 
D) entonces. 
E) por que. 

22. Según el texto, la regulación que, de la medicina 
tradicional, en América Latina y el Caribe se da en 
América Latina y el Caribe: 

A) las agencias gubernamentales son capaces de 
llevar a cabo un estricto control de las prácticas 
de medicina tradicional. 

B) está recogida, en términos generales, en 
procesos que tienen su reflejo en una legislación 
específica. 

C) permite simetrías en el tratamiento dado a los 
profesionales biomédicos y a los que practican 
este tipo de medicina. 

D) hay países en los que se prevén puniciones a 
quienes practican la medicina tradicional 

E) las leyes han sido desarrolladas a partir del 
diálogo equitativo entre los gobiernos y los 
profesionales. 

23. Acerca de la importancia de la medicina tradicional en 
el contexto hispanoamericano, es correcto afirmar que: 

1) su presencia está subordinada a los sistemas 
oficiales de salud. 

2) su importancia no ha sido apoyada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

3) se suele dar una situación de cierta ilegalidad en 
algunos de los países. 

4) se ha producido un fuerte apoyo a su presencia 
por parte de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

5) representa una opción importante de respuesta a 
las necesidades de atención a la salud. 

 Son correctas: 

A) 1, 3, 4 y 5 solamente 
B) 1, 2, 3, 4 y 5 
C) 1, 2, 3 y 4 solamente 
D) 2, 3 y 5 solamente 
E) 1, 2 y 4 solamente 

24. Según los autores del texto, la medicina tradicional en 
América Latina, se caracteriza por: 

A) una trayectoria muy diferente a la que en los 
últimos años se ha producido en países 
industrializados. 

B) una reducción en la demanda de las terapias 
alternativas que la caracterizan. 

C) una regulación muy desarrollada en los países 
en los que se practica. 

D) una utilización tan masiva, que se hace 
conveniente la exigencia de su sustitución por el 
modelo científico biomédico. 

E) un desarrollo tal en su utilización y concepción 
que puede afirmarse que inaugura una nueva 
etapa. 
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25. A busca pela democracia facilitou o surgimento de 
grandes partidos nacionais. O líder Getúlio Vargas 
mantinha forte ligações com: 

A) o MDB.  
B) o PTB. 
C) o PC do B. 
D) a UDN. 
E) o PSB. 

26. Os governos militares tiveram atuação política e 
econômica no século XX, reprimindo e incentivando o 
autoritarismo. Eles implementaram no Brasil: 

A) uma censura que atingiu apenas a cultura e a 
reflexão filosófica. 

B) um fascismo que destruiu a liberdade política. 
C) um sistema excessivamente nacionalista na 

produção de automóveis. 
D) uma administração que procurou incentivar 

algumas ações modernizadoras. 
E) um sistema partidário baseado na existência de 

partidos regionais. 

27. A política brasileira contou com momentos de disputas, 
mas apresentou surpresas na Presidência da 
República, que causaram mudanças na dinâmica 
partidária da época, com intensa participação da mídia 
na decisão final. Podemos citar a eleição de: 

A) Ernesto Geisel. 
B) Café Filho. 
C) Collor de Melo. 
D) Tancredo Neves. 
E) Leonel Brizola. 

28. No século XX, a cultura brasileira sofreu influências 
externas, mas também buscou momentos de 
autonomia. É importante salientar: 

A) a poesia de Drummond de conteúdo romântico 
nos anos 1950. 

B) o movimento do rock nacional, surgido no final da 
década de 1960. 

C) a renovação que houve no cinema com diretores 
conhecidos como Cacá Diegues. 

D) o crescimento da bossa nova com Lupicínio 
Rodrigues e Noel Rosa. 

E) os romances de Graciliano Ramos que 
defendiam a monocultura em Alagoas. 

29. O marxismo tem importantes observações feitas ao 
capitalismo. Entre elas, deve ser destacada: 

A) a adoção de leis anarquistas na produção 
industrial. 

B) a exploração do trabalho operário para atingir o 
lucro da burguesia. 

C) o excesso de riqueza que existe na produção 
agrícola. 

D) a existência de classes sociais que nivelam a 
sociedade. 

E) a aceitação das teses defendidas por Kant e 
Hegel. 

30. O Modernismo criou espaço para o aparecimento de 
uma estética. Picasso foi um dos representantes 
significativos. Ele conseguiu: 

A) ser admirado pelos expressionistas e clássicos 
do século XIX. 

B) afirmar a supremacia do impressionismo dos 
quadros geométricos. 

C) ter como modelos mitos destacados na época da 
pintura clássica. 

D) desprezar as técnicas desenvolvidas por Pierre- 
Auguste Renoir e Edgar Degas. 

E) explorar com habilidades, formas e cores que 
marcaram o século XX. 

31. A escravidão no Brasil contribuiu para as riquezas de 
Portugal, durante o período colonial. Ela teve 
importância bem marcante: 

A) na participação dos movimentos rebeldes 
acontecidos no Rio de Janeiro. 

B) na construção dos hábitos existentes na cultura 
urbana do século XIX. 

C) na produção da cana-de-açúcar, do café e ouro. 
D) na criação das primeiras fábricas existentes na 

região Sudeste. 
E) no crescimento da produção do fumo na 

capitania de Pernambuco. 

32. As crises do feudalismo ajudaram a rever os hábitos 
sociais e as reflexões sobre a política. O Iluminismo, 
que surge nessa época, teve a participação de um 
pensador que fez uma sugestão para se pensar no fim 
do absolutismo. Estamos nos referindo a: 

A) Descartes. 
B) Maquiavel. 
C) Hegel. 
D) Montesquieu. 
E) Kant. 

 

GEOGRAFIA  

33. O Catar, até a década de 1940, era um país muito 
pobre. Suas atividades econômicas limitavam-se, 
praticamente, à criação de camelos e à pesca de 
peixes e pérolas. Atualmente, se notabiliza pela 
elevada renda per capita e pelos investimentos na 
indústria. 

 Essa rápida transformação econômica deve-se, 
basicamente:  

A) à exploração de extensos campos petrolíferos. 
B) à socialização dos meios de produção. 
C) à forte estatização de todos os meios de 

produção. 
D) à interferência econômica e técnica dos governos 

russo, espanhol e japonês. 
E) ao controle do Partido Comunista do Catar sobre 

a economia industrial. 
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34. Diversas unidades geológicas, com vários recursos 
petrográficos e minerais, são encontradas no território 
brasileiro, a exemplo desta que está destacada no 
mapa esquemático a seguir. Assinale-a. 

 

 
 

A) Bacia precambriana do Sudeste. 
B) Escudo sul-riograndense. 
C) Bacia do Paraná. 
D) Bacia do Paraguai. 
E) Núcleo cristalino do Paraná. 

35. Observe a fotografia a seguir. 

 
Fonte: Google.com.br 

 Pelos aspectos fisionômicos da vegetação, é correto 
dizer que se trata de um trecho do bioma: 

A) Campo Limpo. 
B) Caatinga. 
C) Mata Ciliar. 
D) Floresta Pluvio-Nebular. 
E) Cerrado. 

36. Segundo diversos pesquisadores da área médica, as 
mudanças climáticas ambientais representam uma das 
maiores ameaças para a saúde da população mundial 
do século XXI, através de impactos indiretos, tais 
como os que são mencionados a seguir, exceto:  

A) ondas de frio constantes.  
B) insegurança alimentar. 
C) desnutrição. 
D) deslocamentos forçados de populações. 
E) enfermidades das vias respiratórias. 

37. O gráfico a seguir refere-se a um país asiático, que se 
destaca no sistema econômico mundial e vem 
crescendo bastante, do ponto de vista econômico, 
neste século. Neste pais, há uma presença marcante 
do Estado na economia. Identifique o país referido.  

 
 

A) Ucrânia. 
B) Japão 
C) Coreia do Sul 
D) Cingapura 
E) China 

38. O rural se apresenta como um dos pilares indentitários 
do Estado de Alagoas até os dias atuais. Difícil discutir 
Alagoas, em suas diversas dimensões (social, política, 
cultural, econômica, ecológica e espacial), sem 
debater o papel que o rural e os sistemas produtivos 
agropecuários exercem sobre as políticas 
governamentais, a dinâmica social e econômica deste 
Estado (BARBOSA, Luciano Celso Brandão e 
BRANDÃO, Tatiana Frey Biehl. Agricultura familiar e 
desenvolvimento rural em Alagoas: Um olhar a partir 
do Censo Agropecuário de 2017. Rev. Econ. NE, 
Fortaleza, v. 51, suplemento especial, p. 173-194, 
agosto, 2020) 

 Com relação ao tema central do texto, é correto afirmar 
que: 

1) o Estado alagoano, desde sua formação, tem na 
agricultura sua base econômica, principalmente, 
a monocultura da cana-de-açúcar. 

2) a cultura canavieira exerceu influência e poder 
sobre atores e instituições que elaboravam e 
executavam as agendas de desenvolvimento 
sobre o território alagoano. 

3) o rural em Alagoas demanda um processo de 
desenvolvimento que, não só busque, mas 
efetive a geração de melhores condições de vida 
e que preserve e conserve os ecossistemas 
existentes nesse Estado da Federação. 

4) A maneira desigual de inserção comercial e o 
desenvolvimento do sistema produtivo agrário, 
em Alagoas, acabam, na prática, por excluir os 
agricultores familiares pouco capitalizados. 

 Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 2 apenas. 
C) 2 e 3 apenas. 
D) 1 e 4 apenas. 
E) 2, 3 e 4 apenas. 
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39. Para essa corrente demográfica, haveria uma total 
incompatibilidade entre a capacidade de reprodução 
humana e a possibilidade de produção dos meios de 
subsistência, uma vez que a população, quando não 
controlada, tende a crescer em progressão 
geométrica, enquanto os meios de subsistência 
aumentam em progressão aritmética (Anais do XXVI 
Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, 
julho 2011). 

 O texto está referindo-se à seguinte corrente da 
demografia: 

A) Neomarxismo Populacionista. 
B) Malthusianismo 
C) Marxismo Cultural. 
D) Ecossocialismo. 
E) Reprodutivismo Exponencial. 

40. Vêm-se acumulando no Brasil ao longo de cinco 
séculos de atividades humanas realizadas com 
descaso, diante do meio ambiente e da sua 
capacidade de resiliência para suportar tais agressões, 
provocando manifestações das mais variadas formas. 
São decorrentes do processo produtivo, com a 
possibilidade de controle. 

 O texto, especificamente, está referindo-se mais:  

A) aos controles geopolíticos e ambientais de áreas 
produtivas. 

B) aos ativos ambientais 
C) às condições climáticas responsáveis pela 

poluição industrial. 
D) aos passivos ambientais. 
E) às contradições entre capital, meio ambiente e 

trabalho em indústrias. 
 

FILOSOFIA / SOCIOLOGIA 

41. A corrente filosófica que defende que a mente humana 
não consegue conhecer a verdadeira essência das 
coisas, mas tão somente as sensações que os nossos 
sentidos obtêm dessas coisas, chama-se: 

A) Materialismo. 
B) Racionalismo. 
C) Existencialismo. 
D) Empirismo. 
E) Iluminismo. 

42. Quando uma pessoa, usando a sua racionalidade, 
tenta descobrir as razões últimas que explicam cada 
coisa existente, ou simplesmente pensada, dizemos 
que: 

A) praticando um ato de verdadeira pesquisa 
científica. 

B) está praticando um verdadeiro ato de filosofar. 
C) está praticando um verdadeiro ato de fé. 
D) está tentando descobrir o sentido do próprio 

destino. 
E) está tentando descobrir as verdadeiras causas 

da ação de Deus na criação. 

43. A verdadeira Liberdade – aquela que constitui um 
atributo da essência humana – pode compreender-se 
como: 

A) Capacidade de se livrar sempre de quaisquer 
operações e costumes vindos do grupo étnico a 
que pertence. 

B) Capacidade de um ser humano poder sempre 
escolher entre dois bens que se apresentam à 
sua própria vontade. 

C) Capacidade de ir e vir, sem restrições sociais ou 
materiais, nem sofrer coação de quaisquer leis 
positivas ou religiosas. 

D) Capacidade de o ser humano definir o próprio 
destino, independente de entraves de qualquer 
ordem. 

E) Capacidade de não ficar jamais preso às leis do 
determinismo, como os gregos aceitavam. 

44. A Sociologia como ciência, pode definir-se como: 

A) O ramo do saber científico que se ocupa das 
relações interpessoais a partir das emoções 
próprias de cada individuo.   

B) A disciplina que se ocupa em encontrar meios 
viáveis para cada ser humano ir descobrindo 
quais os caminhos para ser feliz, vivendo em 
sociedade. 

C) A disciplina que se ocupa de estudar a vida 
social humana, analisando as dinâmicas da 
sociedade como um todo, e dos grupos 
singulares que a compõem. 

D) A disciplina que, estudando o grupo hereditário a 
que pertence, lhe fornece elementos para, cada 
vez mais, ajudar esse grupo a tornar-se mais 
sociável e feliz. 

E) A disciplina que estuda os vários caminhos que 
conduzem cada indivíduo à sua felicidade 
pessoal, independente das leis vigentes que 
regulam a sociedade como um todo. 

45. Uma instituição social pode entender-se como sendo: 

A) Um corpo social que tem a última palavra acerca 
da flexibilidade e mobilidade crescente das 
decisões de vida a serem tomadas.    

B) Um corpo social – por exemplo a família, a 
escola, o Estado, a Igreja, o trabalho – que é 
formado para promover a integração de uma 
sociedade. 

C) Um corpo social cujos indivíduos se unem, 
perante um projeto ou interesse comum, visando 
sua realização humana de uma forma mais 
plena. 

D) Um corpo social formado em torno de um 
objetivo positivo comum, cujos membros 
buscam, em suas convicções religiosas e morais, 
a força necessária para melhorar a sociedade. 

E) Um corpo social que, para uma mais plena 
realização humana dos seus membros, evita 
adequar-se aos modos de comportamento 
aceitos pela sociedade como um todo. 
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46. A Sociologia como ciência tem muita importância nos 
currículos acadêmicos, pois: 

A) Sendo o ser humano essencialmente um ser 
social, ficaria incompleta sua formação sobretudo 
na dimensão religiosa.  

B) O método usado nesta ciência serve de modelo 
para as demais ciências sociais. 

C) Depende dela o conhecimento das leis positivas 
que regulam uma sociedade. 

D) É uma ciência que ajuda a melhor compreender 
o ser humano, enquanto ser social. 

E) Através de um profundo conhecimento 
sociológico do homem, conseguimos desvendar 
o seu destino futuro. 

47. Há uma importante corrente na História da Filosofia em 
que se defendia que a Filosofia era importante como 
ajuda para compreender melhor os dogmas da 
Teologia. Essa relevante corrente chama-se: 

A) Teocentrismo. 
B) Patrística.  
C) Espiritualismo. 
D) Renascimento. 
E) Escolástica. 

48. Entende-se por herança social:  

A) Normas cultivadas por uma etnia específica no 
sentido de mantê-la coesa e fiel à sua 
originalidade.  

B) O conjunto de procedimentos que regulam a 
passagem de bens, de pais para filhos, nas 
famílias bem construídas. 

C) O conjunto de conhecimentos, costumes, 
experiências e valores culturais que uma geração 
lega à geração seguinte. 

D) O conjunto de tradições que numa etnia 
particular se cultiva como própria e que guarda 
com zelo para os descendentes. 

E) O conjunto de regras e credos que uma 
determinada religião observa, para manter sua 
originalidade e essência. 

 



 
 

 

Português/Literatura  Inglês  Espanhol  História  Geografia 
 

01 C  09 C  17 D  17 A  25 B  33 A 

02 E  10 A  18 A  18 E  26 D  34 C 

03 E  11 A  19 B  19 D  27 C  35 E 

04 D  12 C  20 D  20 C  28 C  36 A 

05 A  13 D  21 B  21 C  29 B  37 E 

06 E  14 B  22 A  22 D  30 E  38 A 

07 C  15 A  23 C  23 A  31 C  39 B 

08 B  16 E  24 E  24 E  32 D  40 D 

                 

Filosofia/Sociologia 
 

41 D  45 B 

42 B  46 D 

43 B  47 E 

44 C  48 C 
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01 - Verifique se este CADERNO contém a página de RASCUNHO para REDAÇÃO e 48 questões. 
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno completo. Não serão aceitas 
reclamações posteriores. 

02 - As questões de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) estão numeradas de 17 a 24. Responda 
somente a prova de Língua Estrangeira correspondente à sua opção, feita no ato de inscrição.  

03 - Transcreva a REDAÇÃO da página de RASCUNHO para a FOLHA DE REDAÇÃO. 

04 - Observe a numeração do CARTÃO-RESPOSTA, pois o cartão serve para responder a um grupo 
de até 100 (cem) questões, devendo ser utilizadas as 48 (quarenta e oito) iniciais. 

05 - O CARTÃO-RESPOSTA deve apresentar seu número de inscrição e o TIPO de PROVA 
impressos. Confira seu CARTÃO-RESPOSTA e, caso observe alguma divergência, avise ao 
fiscal. 

06 - Assine a FOLHA DE REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA no lugar indicado. 

07 - Em cada questão, escolha a alternativa que responde corretamente ao que se pede. Preencha, 
então, no CARTÃO-RESPOSTA, a janela que corresponde à alternativa escolhida, com caneta 
esferográfica azul, após a devida conferência. 

08 - Só preencha o CARTÃO-RESPOSTA, após decidir-se, em definitivo, com relação à alternativa. 
Para o cômputo da prova, são equivalentes as respostas erradas, nulas ou em branco. 

09 - Ao término da prova, o candidato devolverá à mesa de fiscalização o CADERNO DE 
QUESTÕES, a FOLHA DE REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA devidamente assinados. Se 
não o fizer, será eliminado do Processo Seletivo. 

10 - Após conferência pela mesa do material entregue, o candidato assinará a Lista de Presença. 

11 - Transcreva o texto abaixo para o CARTÃO RESPOSTA. 
 

“A diferença entre o impossível e o possível está na determinação.” 
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MEDICINA 1º DIA PROVAS - 03.12.2021 

Escreva um comentário opinativo sobre o tema proposto em que você apresente 
argumentos que sustentem seu ponto de vista. Dê um Título a seu texto. 

 

 

A forma como vivemos a trajetória de nossas vidas previne e, de certa forma, antecipa a etapa do 
envelhecimento.   
Os cientistas defendem que precisamos mudar, radicalmente, a forma como encaramos o envelhecimento. 
Em vez de considerá-lo um processo comum e natural, devemos vê-lo como uma etapa da vida, que precisa ser 
“preparada e prevenida” ao longo da vida.  
Ou seja, a forma como vivemos nossas vidas tem um impacto muito grande sobre o ritmo do avanço do “relógio 
do envelhecimento”. Hoje, com os avanços da ciência, podemos preveni-lo e mudar o ritmo deste “relógio”.   
 

 

TEMA: O ‘envelhecimento’ pede “outros olhares”, outros modelos de percepção. 

 

1. Título: 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
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PORTUGUÊS / LITERATURA 

01. Analise os comentários feitos em relação ao fragmento 
de texto seguinte, de autoria do Professor Cristóvão 
Tezza:  

“Agora, com a Internet a palavra escrita voltou inesperada 
ao palco de uma forma onipresente. Não há uma página na 
internet sem uma palavra escrita; não há um só dia em que 
não se escreva muito no monitor, e não se leia outro tanto. 
Os velhos diários dos adolescentes do passado voltaram 
em forma de blogs – a intimidade trancada na gaveta de 
ontem agora se escancara para o mundo.” 

 De acordo com o fragmento de texto transcrito acima: 

A) “a intimidade” perdeu sua natureza de 
“confissões privadas”, mas manteve seu caráter 
formal. 

B) em: “a intimidade trancada na gaveta”, o autor do 
texto preferiu usar a linguagem metafórica.  

C) a palavra escrita assumiu evidência social, 
embora de forma reservada e restrita. 

D) a leitura acompanha essa tendência da 
modernidade, ainda que os mais jovens 
permaneçam apegados às suas preferências. 

E) a Internet, de certa forma, inaugurou um tempo 
diferente: voltaram os costumeiros diários a 
despeito de: ‘sob formas tradicionais’.  

02. As criações literárias, por serem o que são, 
transparecem vestígios dos contextos históricos da 
época em que foram produzidas. São, assim, de certa 
forma, representações de aspectos sociais e culturais 
de cada época. Por exemplo, estão bem definidos os 
seguintes períodos. 

1) No Barroco, a literatura gira em torno do conflito e 
da tensão que existiam entre os valores 
mundanos e os interesses espirituais, entre a 
religiosidade e os valores mundanos. Daí, o gosto 
pelas figuras de linguagem que representassem 
sentidos opostos, de antíteses ou de paradoxos. 

2) No Romantismo, a descoberta das condições da 
natureza da colônia recém-descoberta propicia 
um valioso suporte à expressão da classe rural.  

3) A criação literária própria do Realismo – 
sobretudo na prosa – sofreu influência do 
positivismo e dos avanços das ciências. As ideias 
sobre formas democráticas de governo passaram 
a integrar os interesses dos intelectuais 
brasileiros. 

4) A poesia do Parnasianismo inspira-se na forma 
clássica e recupera o gosto pela arte poética, 
respeitando os princípios e as diretrizes da 
perfeição da forma e da ‘da arte pela arte’.  

5) No Modernismo, prevalece o interesse por 
manter os cânones literários de valorização da  
forma, da métrica, da rima, da submissão às 
normas da sintaxe portuguesa, um ideal proposto 
por muitos poetas do início deste período, do 
Modernismo.  

 Estão corretas as seguintes alternativas: 

A) 1 e 5 apenas. 
B) 4 e 5 apenas. 
C) 1, 2, 3, 4 e 5. 
D) 1, 2, 3 e 4 apenas. 
E) 2 e 3 apenas. 

 

 TEXTO 1 

A Linguagem e suas funções  

(1) As chamadas Línguas Naturais, a Pintura, a Música, os 
sistemas gestuais, bem como sistemas particulares de 
signos, como o Código Morse, são exemplos de diferentes 
linguagens utilizadas pelo ser humano. Algumas dessas 
linguagens são universais (como as Línguas Naturais e a 
música, presentes em todas as culturas do mundo); outras 
se desenvolveram nas chamadas culturas letradas, após o 
desenvolvimento, a especialização e a sofisticação dos 
usos da escrita. Quando entram em jogo signos como as 
cores, os desenhos e as imagens de modo geral, fala-se 
em linguagem visual, em oposição à linguagem verbal. 

(2) Cabe observar que o que se costuma designar como 
“linguagem” animal (das formigas, das abelhas) não passa 
de um sistema de comunicação entre os membros de uma 
mesma espécie. Embora muito sofisticados, tais sistemas 
não chegam a constituir linguagem no sentido aqui definido, 
uma vez que falta aos animais a consciência de que usam 
um sistema de signos para comunicar-se com seus 
semelhantes. Por essa razão, tais sistemas não podem ser 
vinculados a atividades cognitivas como a interpretação e a 
representação da realidade.  

(3) Dentre os exemplos de linguagens citados, cabe 
destacar as Línguas Naturais (inglês, chinês, português, 
espanhol etc.), que são sistemas de signos linguísticos. Os 
signos linguísticos são os elementos de significação nos 
quais se baseiam as línguas, e possuem uma dupla face: 1) 
a face do significante (ou seja, o suporte sonoro ou visual 
para uma ideia); 2) a face do significado (ou seja, a própria 
ideia ou o conteúdo cognitivo que representa parte 
constitutiva do signo). Os significantes são de número finito 
de sons vocais, e variam de língua para língua.  

(4) Dado que a linguagem decorre das práticas sociais de 
uma cultura humana e as representa e modifica, o exercício 
da linguagem constitui uma atividade de interação 
predominantemente social. É por isso que as linguagens 
desenvolvidas pelo homem pressupõem a atividade do 
conhecimento, por parte de seus usuários, do valor 
simbólico dos seus signos.            

(Maria Luísa Abaurre. São Paulo: Português – Língua e Literatura. 

Editora Moderna, 2000,  p. 1-20.   

03. Segundo texto 1, a compreensão da linguagem 
humana defende o seguinte princípio:  

A) Os sistemas usados pela linguagem humana são 
desprovidos da capacidade de ‘representar a 
realidade’. 

B) O valor representativo-simbólico dos signos é 
sistematicamente desconhecido dos usuários da 
linguagem. 

C) A face significante do signo linguístico pode 
variar de língua para língua, dado a seu caráter 
simbólico.  

D) As práticas sociais não podem ser modificadas 
pela atuação dos usos linguísticos. 

E) O exercício da linguagem, em alguns contextos, 
constitui, excepcionalmente, uma atividade 
destinada à interação social. 
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04. O Texto 1 atribui alguns elementos caracterizadores 
da linguagem humana. Identifique-os. Ou seja, a 
linguagem humana tem as seguintes características:  

1) Meio de comunicação entre os membros da 
mesma espécie.  

2) Possui dois constituintes essenciais, o 
significante (de número finito) e o significado.  

3) Como outros tipos de linguagem, exibe um 
caráter universal; ou seja, presente em todas as 
culturas do mundo.  

4) Pode ser vinculado a atividades cognitivas, como 
a interpretação e o caráter simbólico. 

5) A face do significado constitui o suporte visual ou 
sonoro do signo linguístico.  

 Estão corretas as alternativas:  

A) 1 e 2 apenas. 
B) 2 e 5 apenas. 
C) 1, 2, 3, 4 e 5. 
D) 2, 3 e 4 apenas.  
E) 1 e 5 apenas. 

05. Para o êxito na compreensão do Texto 1, é preciso 
que o entendamos como: 

A) uma discussão teórica, bem fundamentada, que 
tem como foco esclarecer dúvidas sobre a 
constituição da linguagem e das línguas naturais. 

B) uma divulgação em edital, direcionado a 
professores recém-formados em ordem a um  
concurso acadêmico.  

C) uma introdução de um livro escolar, que trata da 
divulgação e do ensino de questões em torno 
das  variações gramaticais e lexicais das línguas 
humanas.   

D) uma narrativa, com fatos, com personagens e um 
conflito, que é, no final, felizmente, solucionado. 

E) uma crônica, que versa sobre as faces 
componentes da linguagem visual e suas 
particularidades em relação aos elementos 
significantes. 

06. O Texto 1 defende, em sua globalidade, uma 
caracterização da linguagem humana, que deve ser 
reconhecida, conforme as descrições abaixo:   
A) semelhante à linguagem das formigas e das 

abelhas; em algumas situações, ou culturas, 
pode apresentar uma atividade assistemática.  

B) falta, a seus usuários, a consciência de que 
usam um sistema de signos a fim de interagir e 
comunicar-se.  

C) decorrente das práticas sociais das culturas 
letradas: seus signos distinguem-se por 
apresentar um caráter visual. 

D) é desprovida de normas, uma vez que independe 
da situação dos contextos e das práticas sociais. 

E) pressupondo que cada signo tem um valor 
simbólico e contextualizado, é um sistema de 
signos regulares, mas situacionalmente 
variáveis. 

07. Analise a declaração: “Celular no carro é tão perigoso 
quanto bebida”. Essa afirmação pode estar 
funcionando, especificamente, em um contexto 
urbano, como:  

A) uma negação.  
B) uma advertência.   
C) uma  demarcação. 
D) um elogio. 
E) um protesto. 

 TEXTO 2  

Ninguém nasce escritor; e o processo que transforma 
alguém em um artista da palavra é um enigma. Entretanto, 
existem evidências de escritores que travaram lutas com as 
palavras e muitos passam por etapas semelhantes aos 
redatores leigos ou iniciantes.  É preciso, antes de tudo, 
compreender que todas as pessoas podem chegar a 
produzir bons textos e que isso não é uma questão de ser 
beneficiado ou abençoado pelos deuses, que favorecem o 
nascimento de talentosos. É necessário identificar 
bloqueios, porventura construídos ao longo de um percurso 
continuado e persistente.   

(Nilson de Souza. Zero Hora. 17/7/1996) Fragmento adaptado.  

08.  As considerações divulgadas pela Linguística até 
agora dão conta de que a modalidade oral da 
linguagem é aprendida espontaneamente pelas 
crianças, enquanto a modalidade escrita exige um 
longo processo de instrução formal. Na verdade, o 
ensino institucional da escrita exige ou pressupõe: 

1) a exposição prática a diferentes tipos e gêneros 
de textos escritos, como também de diferentes 
funções interativas.   

2) atividades de produção de textos, conforme os 
recursos da continuidade semântica, estipulados 
pelas teorias textuais da coesão e da coerência.  

3) a correção gramatical e léxica, que corresponde a 
uma exigência textual, em qualquer situação de 
interação verbal 

4) a apresentação organizada dos recursos formais 
e de conteúdos que permitam uma argumentação 
coerente e esclarecedora. 

5) a seleção de um vocabulário erudito em qualquer 
situação da atividade verbal e da interação social.   

 Estão corretas as alternativas: 

A) 3 e 4 apenas.  
B) 1 e 5 apenas.  
C) 1, 2, 3, 4 e 5. 
D) 1, 2 e 4 apenas. 
E) 2 e 5 apenas. 

09. Vimos como é particularizado o processo de 
aprendizagem da escrita. Mas, existem crenças ou 
mitos, em relação às características específicas da 
escrita. Identifique, nas alternativas abaixo, uma 
afirmação que desmente tais crenças ou mitos. Ou 
seja, na verdade, a percepção da escrita, hoje, carrega 
alguns desses mitos, embora haja quem acredite que: 

A) a escrita constitui um processo de aprendizagem 
que exige prática escolar e social continuada e 
persistente.   

B) a língua oral é menos controlada e menos 
regulada pela gramática do que a língua escrita. 

C) o ato de escrever faz oposição sistemática à 
língua oral, em vários itens e aspectos.  

D) as normas presentes aos textos orais dispensam 
as regularidades gramaticais. Ou seja, a língua 
oral é caótica. 

E) predominam, na língua oral, normas sintáticas 
que supõem a desconcentração e o ‘à vontade’ 
social'. 
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10. A coesão – propriedade constitutiva dos textos – 
requer alguns recursos, como, por exemplo: certas 
reiterações, ou seja, tudo que possa reforçar a 
continuidade semântica do que é dito. É assim que, 
em cada texto, se costuma reiterar certas ideias ou 
expressões. Analise, a propósito das regularidades 
exigidas pela coesão, as alternativas seguintes:  

1) Há palavras que se repetem ou que guardam 
afinidade de sentido ou de forma, como ‘língua’, 
‘linguagem’, ‘linguístico’ e nomes 
semanticamente afins.  

2) Expressões que têm como função estabelecer 
conexão entre partes do texto, como: “por isso”; 
“Dado que”, “nos quais”, “ou seja”, etc.  

3) O uso de retomadas pronominais, isto é, o uso de 
pronomes em contextos de retomada, como em: 
‘seus usuários’, ‘seus signos’, expressões que 
retomam referências feitas em segmentos 
anteriores do texto.  

4) Afinidade semântica entre as palavras do texto, o 
que contribui, fortemente, para a desejada 
continuidade referencial ou predicativa do que é 
dito.  

5) A utilização de palavras sinônimas, como 
‘cognitivo’, e ‘significado’, ‘linguagem’ e ‘escrita’, 
‘divulgação’ e ‘aprendizagem’. 

 Estão corretas: 

A) 3, 4 e 5 apenas. 
B) 2, 3 e 5 apenas. 
C) 1, 2, 3, 4 e 5. 
D) 1, 2 e 3 apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4 apenas. 

11. Sob o ponto de vista das normas sociais, analise as 
alternativas seguintes, quanto às regras da 
concordância verbal e nominal, conforme a ‘norma 
culta’, isto é, a norma gramatical que usam as pessoas 
escolarizadas, em situação de monitoramento. 
Identifique a alternativa inteiramente correta.   

A) Nenhuma das linguagens humanas dispensa o 
concurso do significante e do significado. 

B) Alguma das línguas naturais exibem um 
vocabulário limitado e circunscrito a seus 
contextos sociais.  

C) A linguagem humana decorre das práticas 
sociais que as representam e as modificam e 
constituem privilégio da espécie humana. 

D) As linguagens desenvolvidas pelo homem 
pressupõe a atividade do conhecimento, embora 
formigas e abelhas também use sistemas de 
comunicação. 

E) Qual das linguagens humanas têm sistemas 
universais e primam pela concretização textual e 
discursiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que há de mais importante em todo tipo de Arte?  
Literatura ou não? É a aproximação, a comunhão que ela 
estabelece entre seres humanos, mesmo a distância, 
mesmo entre mortos e vivos. O tempo não conta para isso. 
Somos contemporâneos de José de Alencar, de Fernando 
Pessoa, Shakespeare e de Virgílio. Somos amigos pessoais 
deles. (...). É. E constitui uma das grandes alegrias da vida. 
Palavra, música, arte de todas as formas: essas coisas têm 
sua magia. Ai de quem não a sente.  

(Carlos Drummond de Andrade. Tempo, vida, poesia. Rio de 
Janeiro: Record, 1986, p. 58-59). 

12. Tomando o Texto de Drummond como objeto de 
compreensão e análise, percebe-se que: “Palavra, 
música, arte, sob todas as formas, todas têm a sua 
magia. “Ai de quem não a sente!”. O fragmento 
destacado por Drummond poderia exemplificar “uma 
ação de linguagem”, como, por exemplo: 

A) uma “acusação”.  
B)  “um lamento”.  
C) “uma ordem”. 
D) “uma definição”. 
E) “uma palavra de repúdio”.   

 

Após a Semana de Arte Moderna, alguns escritores de 
diferentes regiões do país começaram a produzir obras em 
prosa que retratavam criticamente a realidade social e 
política do Brasil. Passaram a tematizar questões como a 
seca, a desigualdade social, a vida miserável e indigna dos 
retirantes, os costumes escravagistas e o coronelismo, 
apoiado na posse das terras. Esses problemas muitas 
vezes eram desconhecidos do público leitor dos centros 
urbanos da época.  

Em 1926, em Recife, a proposta estética do Modernismo 
firmou-se em um Congresso, no qual escritores nordestinos 
tomaram a decisão de criar uma prosa regional 
comprometida com a participação política e a denúncia 
social.  

(Graça Sette, Márcia Travalha; Rosário Starling. Literatura – trilhas 

e tramas. São Paulo: Leya, 2015, p. 494. Fragmento). 

13. O Fragmento transcrito acima se refere ao movimento 
que deu origem ao conhecido “Romance de 30”, o qual 
contou, entre seus principais representantes e 
produções, os seguintes nomes: 

1) José Lis do Rego (Menino de Engenho).  
2) Graciliano Ramos (Caetés, São Bernardo. Vidas 

Secas).  
3) Rachel de Queiroz (O Quinze), e Oswaldo de 

Andrade (Memórias sentimentais de João 
Miramar).  

4) Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira 
e Murilo Mendes (Terras do sem fim). 

 Estão corretas as alternativas: 

A) 2 e 3 apenas. 
B) 1 e 4 apenas. 
C) 2 e 4 apenas. 
D) 1, 2 e 3 apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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14. O uso da norma culta da gramática portuguesa 
costuma ser socialmente valorizada, como algo 
distintivo e de prestígio. Identifique a alternativa em 
que o uso da crase está em concordância com as 
normas sintáticas e ortográficas.  

A) Graças às minhas alunas expositoras, não perdi 
nenhuma sessão apresentada. 

B) Quando compreendi que às coisas são reais e 
todas diferentes, comecei à não saber que 
função têm.  

C) Dediquei o livro à meus filhos e à  minhas filhas 
para incentivá-los à escrever.   

D) À exposição mostrou as vanguardas europeias 
as visitantes brasileiras.  

E) A exposição durou toda à semana; dia à dia, sem 
interrupção. 

MAR PORTUGUÊS 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,  
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena,  
Se a alma não é pequena. 
Quem passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu.  

Fernando Pessoa. 

15. Analisando e interpretando o poema acima, pode-se 
aceitar que: 

1) O poema parece expressar um sentimento de  
"ufanismo" em relação à bravura e à audácia das 
viagens e descobertas do além-mar. 

2) O verso que declara “Tudo vale a pena, se a 
alma não é pequena” mostra um nexo sintático e 
semântico de 'condição'.  

3) Nos últimos versos, o que se expressa é um 
desabafo que sugere sentimentos de gratificação. 

4) Choros e dores, além de casamentos adiados, o 
‘eu’ lírico acredita que valeu a pena, pois acredita 
que cabe ao ’mar’ espelhar o céu. 

 São comentários que expressam sentimentos 
provocados pelo poema:  

A) 2, 3 e 4 apenas. 
B) 1 e 2 apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4 apenas. 
E) 1 e 3 apenas.  

16. A obra literária pode ser uma fuga da realidade; 
qualquer leitura que se faz como distração possui essa 
função _________. A palavra que preenche, 
contextualmente, a lacuna acima é: 

A) inconsistente. 
B) evasiva. 
C) rigorosa.   
D) imperfeita. 
E) mecânica. 

 
 
 

INGLÊS  

 Read the text below and answer the following two 
questions based on it.  

Meet Peyo, the horse that detects cancer 
and takes care of sick people 

Peyo is a 14-year-old horse that his owner, Hassen 
Bouchakour, used in dressage shows. After shows, the 
horse would seek out contact with specific individuals in the 
crowd. It was thanks to this that Bouchakour discovered 
something surprising: Peyo has the ability to detect if people 
are suffering from cancer or are otherwise weak or dying. 

Peyo’s amazing ability not only serves to diagnose diseases 
that have not yet shown their face. It’s also been proven that 
his presence can help to improve the quality of life of 
patients in a hospital. In some cases, his visits have even 
made it possible to reduce the patients’ medication. 

The staff is familiar with the horse; he enters the building 
with Bouchakour and passes through a sanitary protocol, 
then gets on the elevator and decides which room to visit. 
Peyo is thoroughly cleaned and disinfected before and after 
each hospital visit. 

He’s close and affectionate with the sick, nuzzling up to 
them and sometimes licking them. “He’s a horse that 
behaves differently with people in delicate condition,” 
Bouchakour explains. 

Equine therapy has been in use for many years. But Peyo’s 
gift for detecting illnesses and his ability to be part of the 
treatment of hospitalized patients have led to his being 
scientifically studied by experts in palliative care, geriatrics 
and pediatrics.  

A visit from Peyo is a high point in the day-to-day life of 
patients at these French hospitals, while opening up hopeful 
horizons for medicine. 

Adaptado de: < https://aleteia.org/2021/06/02/meet-peyo-the-horse-
that-detects-cancer-and-takes-care-of-sick-people/> Acessado em 

09 de outubro de 2021 

17. Peyo 

A) has been suffering from cancer and duly gotten 
the world’s attention. 

B) visits patients without ever going through rigid 
sanitary protocols. 

C) and his owner have always known about the 
abilities that it has. 

D) had his abilities found out due to how it behaved 
in dressage shows. 

E) has the ability to cure sick people from their 
illnesses in any situation. 

18. Equine therapy has a long tradition but Peyo is 
knowingly different 

A) and that has made scientists want to research 
him in several fields. 

B) for what he’s done to keep tradition unchanged 
within medicine realms. 

C) for being able to talk to patients he chooses when 
he is in hospital. 

D) because he’s made it possible for other animals 
to be used in therapy. 

E) because he acts normal regardless of the 
patient’s condition at that time. 
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 Read the chart below and answer the following 
questions based on it. 

 

U.K. U.S. France. Brazil India China Vietnam 

Source: World Obesity Federation, Covid-19 and Obesity: The 2021 Atlas 
Covid deaths as of Jan. 1, 2021; Adult overweight BMI > 24kg/m2 (2016) 
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DangerousWeight 
Countries with higther obesity rates have seen more deaths from Covid-19 

Disponível em:https://news.bloomberglaw.com/coronavirus/covid-
deaths-surge-where-obesity-rates-are-high-report-

shows?utm_source=rss&utm_medium=CVNW&utm_campaign=000
00177-fd93-d89d-ab77-fffb4af10003 Acessado em 10 de outubro 

de 2021. 

19. According to the chart above we can assert that 

A) there aren’t obese people neither in China nor in 
Vietnam. 

B) the more obese the population the more Covid-19 
deaths. 

C) obesity rates lack any connection with Covid-19 
deaths. 

D) deaths from Covid-19 in India surpass those of 
the USA.  

E) Brazil and France rank just above the US and UK 
statistics. 

 Read the text below and answer the following three 
questions based on it. 

Cutting Out Even a Little Salt Can Have 
Big Health Benefits 

Sometimes, seemingly small changes in a health 
measurement can make a very large difference to people’s 
well-being. Such is the case with the effect on blood 
pressure of the essential nutrient sodium, the problematic 
half of the popular flavoring agent sodium chloride, 
commonly known as salt. 

The amount of salt that is safe for people to consume has 
been embroiled in controversy for a century. Scores of 
studies of varying quality linking sodium intake and health 
have swung the pendulum back and forth, stymieing 
regulations to limit sodium in most commercially prepared 
foods. Some people are especially sensitive to sodium’s 
ability to raise blood pressure, but given how common high 
blood pressure already is, and how difficult it is to avoid 
consuming too much salt, many experts maintain that the 
safest approach is an overall reduction in sodium levels in 
prepared and processed foods. 

More than 100 million Americans have high blood pressure, 
a disorder that increases their risk of heart attacks and 
strokes, and which, for many people, is made worse by 
consuming too much sodium. Just a four-millimeter rise in 
blood pressure — say, from 130 to 134 millimeters of 
mercury — can jeopardize the health of some people, and 
the blood pressure of those who are especially salt-sensitive 
can rise by 10 or more millimeters of mercury on a typical 

high-salt diet. In 2010, a Stanford University team estimated 
that cutting about 350 milligrams of sodium a day (less than 
a sixth of a teaspoon) would lower systolic blood pressure 
by only 1.25 millimeters of mercury yet avert about a million 
strokes and heart attacks. 

The human species evolved on a very low-sodium diet of 
200 to 600 milligrams a day. In fact, our bodies are 
designed to conserve sodium and get rid of potassium, 
which explains why a high-sodium diet can be a problem.  

Though doctors have long argued that Americans should 
consume less salt, the wheels of regulatory action turn at a 
glacial pace, and modifying people’s taste buds is equally 
challenging. 

Adaptado de: < https://www.nytimes.com/2021/10/11/well/eat/salt-

blood-pressure.html> Acessado em 17 de outubro 2021. 

20. Concerning the appropriate amount of salt 
consumption 

A) specialists recommend raising its overall amount 
in industrialized food. 

B) consensus has made it possible for regulation to 
be implemented accordingly. 

C) most people find it extremely easy to avoid 
consuming too much salt. 

D) the most sensitive people to high blood pressure 
could worsen their health. 

E) there has been a lot of disagreement as regards 
its relationship with health. 

21. According to the text 

A) humans have had a very high intake of sodium all 
throughout their history. 

B) many Americans with high blood pressure could 
profit from consumming less salt. 

C) regulating the amount of salt used in foods can 
be done very quickly and easily.  

D) a four-millimeter rise in blood pressure would be 
insufficient to cause any harm. 

E) cutting 350mg of salt a day could trigger 
thousands of heart attacks and strokes. 

22. It is argued that even a small reduction in salt 
consumption 

A) will effectively keep consumers from any health 
issue. 

B) might lead consumers to dangerously bad 
consequences.  

C) can result in a lot of improvement of a person’s 
health. 

D) should make anyone’s blood pressure actually 
soar.  

E) turns out to be meaningless and useless for its 
users. 
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 Read the following text and answer the following two 
questions based on it. 

E-cigarettes could be prescribed by NHS 
in world first 

England could become the first country in the world to 
prescribe medicinally licensed e-cigarettes to cut smoking 
rates. 

Fresh guidance from the medicines regulator paves the way 
for vaping products to be prescribed on the NHS to tobacco 
smokers. 

E-cigarettes were the most popular aid used by smokers 
trying to quit in England last year, and health chiefs say they 
have led to some of the highest success rates, alongside 
local “stop smoking” services, with up to 68 per cent 
successfully quitting. 

But the move could be controversial, after American 
scientists said earlier this month that people using the 
devices were 8.5 per cent more likely to relapse within 12 
months and return to using their old cigarettes than people 
who quit entirely. 

US researchers revealed they had found that as well as 
nicotine, e-cigarettes contain unidentified chemicals that 
could have health risks. 

A separate study, in the UK, suggested that vaping could 
affect people’s lungs just as much as cigarette smoking. 

Researchers at Manchester Metropolitan University Institute 
of Sport found both smokers and vapers showed similar 
obstruction of the airways in the lungs that can affect 
people’s ability to efficiently take in air. 

However, experts in the UK and US have generally 
concluded that regulated e-cigarettes are less harmful than 
smoking. A medicinally licensed e-cigarette would have to 
pass even more rigorous safety checks, officials say. 

Manufacturers will be able to submit their e-cigarettes to the 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency to 
gain approval just like other medicines. 

Earlier this month, the Food and Drug Administration in the 
US gave regulatory approval for the first time to a handful of 
e-cigarette products after banning tens of thousands of 
others from being marketed. 

E-cigarettes are battery-powered devices with cartridges 
filled with a liquid that contains nicotine and flavourings. The 
liquid is heated into a vapour, which the smoker inhales. 

More than 6 million people in England still smoke, and they 
see their GP at least a third more often than non-smokers, 
according to the NHS. Almost 64,000 people died from 
smoking in England in 2019, official figures show. 

Adaptado de: <https://www.independent.co.uk/news/health/nhs-
smoking-e-cigarettes-medical-prescription-b1947287.html> 

Acessado em 29 de outubro de 2021 

23. Regulatory agencies need to give their approval 
concerning e-cigarettes marketing but many brands 
have been accordingly 

A) approved. 
B) accredited 
C) allowed. 
D) licensed. 
E) barred. 

24. According to the text 

1) England is bound to officially use e-cigarettes to 
fight smoking. 

2) e-cigarettes have not been used in order to help 
smokers quit. 

3) scientists are sure of the total success of e-
cigarettes as an aid.  

4) other substances in e-cigarttes have been found 
to be harmful. 

5) people’s lungs may be affected both by vaping 
and by cigarettes. 

 The following alternatives are right: 

A) 2, 3 and 5 only. 
B) 1 and 3 only. 
C) 1, 4 and 5 only. 
D) 3 and 5 only. 
E) 2 and 4 only. 
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ESPANHOL  

La práctica de la medicina tradicional en 
América Latina y el Caribe 

La utilización de la llamada medicina tradicional en países 
de América Latina ha entrado en una nueva etapa. Con el 
incremento de la demanda de alternativas terapéuticas 
ajenas, en conceptos y prácticas, al modelo científico 
biomédico, la medicina tradicional se encuentra enmarcada 
hoy en un contexto que hace algunos años no existía. De 
ahí, el notable crecimiento de algunos de sus recursos en 
países industrializados, aunque haya venido acompañado 
por cambios en la composición de la oferta de servicios 
terapéuticos, formas distintas de entender la salud y la 
enfermedad, así como la utilización combinada de muchas 
de estas formas terapéuticas.  

La medicina tradicional representa hoy una opción 
importante de repuesta ante las necesidades de atención a 
la salud en diferentes países de América Latina y el Caribe, 
a pesar de su presencia subordinada en los sistemas 
oficiales de salud y de la situación de ilegalidad que 
comúnmente guardan. Esta participación ha sido 
reconocida por organizaciones internacionales de salud 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 
quienes han emanado intentos de apoyo y promoción de 
políticas dirigidas a articular esta medicina en los sistemas 
oficiales de salud.  

La regulación de la medicina tradicional en América Latina y 
el Caribe no se realiza mediante la aplicación de un cuerpo 
de leyes. Pese al trabajo realizado en materia de legislación 
de la práctica de la medicina tradicional, las aplicaciones de 
estos instrumentos son poco precisas. Este proceso sin 
reglas se convierte más en un control que en una 
regulación, que depende de las asimetrías de poder entre 
quienes controlan (dependencias gubernamentales) y 
quienes son controlados (terapeutas tradicionales). No 
obstante, la incapacidad de las agencias gubernamentales 
para aplicar un control estricto abre espacios de práctica, 
que se expresan en forma de tolerancia forzada. En ningún 
país existe el equivalente a un permiso o licencia para 
autorizar la práctica de la medicina tradicional, como 
sucede con los grupos profesionales (con formación 
escolarizada bajo el paradigma biomédico) del campo de la 
salud. Por tanto, el vacío estatutario en el campo regulatorio 
es enorme. Sin embargo, en la práctica, en países como 
Chile o Ecuador, existen penas por practicar la medicina 
tradicional sin autorización del gobierno. 

 (Adaptado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342001000100006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Según los autores del texto, la medicina tradicional en 
América Latina, se caracteriza por: 

A) un desarrollo tal en su utilización y concepción 
que puede afirmarse que inaugura una nueva 
etapa. 

B) una trayectoria muy diferente a la que en los 
últimos años se ha producido en países 
industrializados. 

C) una reducción en la demanda de las terapias 
alternativas que la caracterizan. 

D) una regulación muy desarrollada en los países 
en los que se practica. 

E) una utilización tan masiva, que se hace 
conveniente la exigencia de su sustitución por el 
modelo científico biomédico. 

18.  “De ahí, el notable crecimiento de alguno de sus 
recursos…” (primer párrafo del texto). En dicho 
contexto, la expresión “de ahí”, puede ser sustituida, 
sin cambio alguno de sentido, por: 

A) por que. 
B) mientras. 
C) de igual forma. 
D) prueba de ello. 
E) entonces. 

19. Según el texto, la regulación que, de la medicina 
tradicional, en América Latina y el Caribe se da en 
América Latina y el Caribe: 

A) las leyes han sido desarrolladas a partir del 
diálogo equitativo entre los gobiernos y los 
profesionales. 

B) las agencias gubernamentales son capaces de 
llevar a cabo un estricto control de las prácticas 
de medicina tradicional. 

C) está recogida, en términos generales, en 
procesos que tienen su reflejo en una legislación 
específica. 

D) permite simetrías en el tratamiento dado a los 
profesionales biomédicos y a los que practican 
este tipo de medicina. 

E) hay países en los que se prevén puniciones a 
quienes practican la medicina tradicional 

20. Acerca de la importancia de la medicina tradicional en 
el contexto hispanoamericano, es correcto afirmar que: 

1) su presencia está subordinada a los sistemas 
oficiales de salud. 

2) su importancia no ha sido apoyada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

3) se suele dar una situación de cierta ilegalidad en 
algunos de los países. 

4) se ha producido un fuerte apoyo a su presencia 
por parte de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

5) representa una opción importante de respuesta a 
las necesidades de atención a la salud. 

 Son correctas: 

A) 1, 2 y 4 solamente 
B) 1, 3, 4 y 5 solamente 
C) 1, 2, 3, 4 y 5 
D) 1, 2, 3 y 4 solamente 
E) 2, 3 y 5 solamente 
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¿Qué es la atención primaria de la salud (APS) 

El rasgo fundamental de la APS es su compromiso con la 
salud de las personas antes de que se encuentren 
enfermas, sumado a otras responsabilidades de la medicina 
tradicional, más dedicada a los aspectos curativos. 

La APS es una estrategia que concibe integralmente los 
problemas de salud / enfermedad y de atención de las 
personas y el conjunto social. No solo provee servicios de 
salud, sino que afronta las causas últimas (sociales, 
económicas y políticas) de la asistencia sanitaria. En su 
visión integra la asistencia, la prevención de enfermedades, 
la promoción de la salud y la rehabilitación. Su misión 
consiste en extender el sistema sanitario hacia todas las 
personas permitiendo conocer la realidad social y sanitaria 
de la población, mejorando la comunicación entre el 
individuo y su familia y la medicina científica. 

El propósito de la atención primaria de la salud consiste en 
mejorar el estado sanitario de la población, involucrándola a 
través de la participación social, brindando cobertura 
universal mediante actividades de promoción y prevención 
de la salud, por medio de la visita periódica domiciliaria del 
agente sanitario (en las escuelas, por ejemplo), con apoyo 
continuo y sistemático de la consulta médica y odontológica 
programada, y con todas las prestaciones incluidas en los 
Programas de Salud, coordinando sectorialmente en pro del 
bienestar comunitario. 

Adaptado de Salud – Notas varias www.suteba.org.ar 

21. A propósito de la APS, es correcto afirmar que: 

1) está centrada en el paciente, concebido este de 
forma individual. 

2) se preocupa por estudiar las causas económicas 
y políticas que inciden en la asistencia sanitaria. 

3) posee una visión integral de los factores que 
están relacionados con la asistencia en salud. 

4) permite una mejora en la comunicación entre la 
medicina y sus usuarios. 

5) solo pretende proveer servicios sanitarios de 
forma exclusiva. 

 Son correctas: 

A) 1, 2 y 5 solamente 
B) 1, 2, 3, 4, 5 
C) 2, 3 y 4 solamente 
D) 1 y 5 solamente 
E) 3 y 4 solamente 

22. ¿Cuál sería la característica fundamental de la APS? 

A) La atención a la salud de las personas antes de 
encontrarse enfermas. 

B) Una concepción no compatible con la medicina 
tradicional. 

C) Una visión integrada de la asistencia. 
D) Una propuesta de diversas estrategias para los 

problemas de salud. 
E) La búsqueda de soluciones para curar a las 

personas enfermas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Es propósito de la Asistencia Primaria en Salud (APS): 

A) La cura de los pacientes, solo cuando ya se haya 
manifestado en ellos una enfermedad. 

B) Una restricción mayor en las prestaciones de los 
Programas de Salud. 

C) Mantener exclusivamente los métodos y 
procedimientos de la medicina tradicional. 

D) Desarrollar actividades de promoción y 
prevención de la salud. 

E) El atendimiento específico solo a algunos 
sectores de la población, como el infantil. 

24.  “…sumado a otras responsabilidades de la medicina 
tradicional…” (primer párrafo). En este fragmento, 
podemos sustituir “sumado”, sin cambio de sentido, 
por: 

1) además de. 
2) más que. 
3) junto con. 
4) añadido a. 
5) en lugar de. 

 Son correctas: 

A) 1, 4 y 5 solamente 
B) 2, 3 y 4 solamente 
C) 1, 2, 3, 4, 5 
D) 1, 3 y 4 solamente 
E) 2, 3 y 5 solamente 
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HISTÓRIA  

25. A escravidão no Brasil contribuiu para as riquezas de 
Portugal, durante o período colonial. Ela teve 
importância bem marcante: 

A) na produção da cana-de-açúcar, do café e ouro. 
B) na participação dos movimentos rebeldes 

acontecidos no Rio de Janeiro. 
C) na construção dos hábitos existentes na cultura 

urbana do século XIX. 
D) na criação das primeiras fábricas existentes na 

região Sudeste. 
E) no crescimento da produção do fumo na 

capitania de Pernambuco. 

26. A busca pela democracia facilitou o surgimento de 
grandes partidos nacionais. O líder Getúlio Vargas 
mantinha forte ligações com: 

A) o PSB. 
B) o MDB.  
C) o PTB. 
D) o PC do B. 
E) a UDN. 

27. A política brasileira contou com momentos de disputas, 
mas apresentou surpresas na Presidência da 
República, que causaram mudanças na dinâmica 
partidária da época, com intensa participação da mídia 
na decisão final. Podemos citar a eleição de: 

A) Leonel Brizola. 
B) Ernesto Geisel. 
C) Café Filho. 
D) Collor de Melo. 
E) Tancredo Neves. 

28. O marxismo tem importantes observações feitas ao 
capitalismo. Entre elas, deve ser destacada: 

A) a aceitação das teses defendidas por Kant e 
Hegel. 

B) a adoção de leis anarquistas na produção 
industrial. 

C) a exploração do trabalho operário para atingir o 
lucro da burguesia. 

D) o excesso de riqueza que existe na produção 
agrícola. 

E) a existência de classes sociais que nivelam a 
sociedade. 

29. No século XX, a cultura brasileira sofreu influências 
externas, mas também buscou momentos de 
autonomia. É importante salientar: 

A) os romances de Graciliano Ramos que 
defendiam a monocultura em Alagoas. 

B) a renovação que houve no cinema com diretores 
conhecidos como Cacá Diegues. 

C) a poesia de Drummond de conteúdo romântico 
nos anos 1950. 

D) o movimento do rock nacional, surgido no final da 
década de 1960. 

E) o crescimento da bossa nova com Lupicínio 
Rodrigues e Noel Rosa. 

30. Os governos militares tiveram atuação política e 
econômica no século XX, reprimindo e incentivando o 
autoritarismo. Eles implementaram no Brasil: 

A) um sistema partidário baseado na existência de 
partidos regionais. 

B) uma censura que atingiu apenas a cultura e a 
reflexão filosófica. 

C) um fascismo que destruiu a liberdade política. 
D) um sistema excessivamente nacionalista na 

produção de automóveis. 
E) uma administração que procurou incentivar 

algumas ações modernizadoras. 

31. O Modernismo criou espaço para o aparecimento de 
uma estética. Picasso foi um dos representantes 
significativos. Ele conseguiu: 

A) explorar com habilidades, formas e cores que 
marcaram o século XX. 

B) ser admirado pelos expressionistas e clássicos 
do século XIX. 

C) afirmar a supremacia do impressionismo dos 
quadros geométricos. 

D) ter como modelos mitos destacados na época da 
pintura clássica. 

E) desprezar as técnicas desenvolvidas por Pierre- 
Auguste Renoir e Edgar Degas. 

32. As crises do feudalismo ajudaram a rever os hábitos 
sociais e as reflexões sobre a política. O Iluminismo, 
que surge nessa época, teve a participação de um 
pensador que fez uma sugestão para se pensar no fim 
do absolutismo. Estamos nos referindo a: 

A) Kant. 
B) Descartes. 
C) Maquiavel. 
D) Montesquieu. 
E) Hegel. 

 

GEOGRAFIA  

33. Segundo diversos pesquisadores da área médica, as 
mudanças climáticas ambientais representam uma das 
maiores ameaças para a saúde da população mundial 
do século XXI, através de impactos indiretos, tais 
como os que são mencionados a seguir, exceto:  

A) enfermidades das vias respiratórias. 
B) insegurança alimentar. 
C) desnutrição. 
D) ondas de frio constantes.  
E) deslocamentos forçados de populações. 
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34. O gráfico a seguir refere-se a um país asiático, que se 
destaca no sistema econômico mundial e vem 
crescendo bastante, do ponto de vista econômico, 
neste século. Neste pais, há uma presença marcante 
do Estado na economia. Identifique o país referido.  

 
 

A) China 
B) Ucrânia. 
C) Japão 
D) Coreia do Sul 
E) Cingapura 

35. Observe a fotografia a seguir. 

 
Fonte: Google.com.br 

 Pelos aspectos fisionômicos da vegetação, é correto 
dizer que se trata de um trecho do bioma: 

A) Campo Limpo. 
B) Caatinga. 
C) Cerrado. 
D) Mata Ciliar. 
E) Floresta Pluvio-Nebular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. O rural se apresenta como um dos pilares indentitários 
do Estado de Alagoas até os dias atuais. Difícil discutir 
Alagoas, em suas diversas dimensões (social, política, 
cultural, econômica, ecológica e espacial), sem 
debater o papel que o rural e os sistemas produtivos 
agropecuários exercem sobre as políticas 
governamentais, a dinâmica social e econômica deste 
Estado (BARBOSA, Luciano Celso Brandão e 
BRANDÃO, Tatiana Frey Biehl. Agricultura familiar e 
desenvolvimento rural em Alagoas: Um olhar a partir 
do Censo Agropecuário de 2017. Rev. Econ. NE, 
Fortaleza, v. 51, suplemento especial, p. 173-194, 
agosto, 2020) 

 Com relação ao tema central do texto, é correto afirmar 
que: 

1) o Estado alagoano, desde sua formação, tem na 
agricultura sua base econômica, principalmente, 
a monocultura da cana-de-açúcar. 

2) a cultura canavieira exerceu influência e poder 
sobre atores e instituições que elaboravam e 
executavam as agendas de desenvolvimento 
sobre o território alagoano. 

3) o rural em Alagoas demanda um processo de 
desenvolvimento que, não só busque, mas 
efetive a geração de melhores condições de vida 
e que preserve e conserve os ecossistemas 
existentes nesse Estado da Federação. 

4) A maneira desigual de inserção comercial e o 
desenvolvimento do sistema produtivo agrário, 
em Alagoas, acabam, na prática, por excluir os 
agricultores familiares pouco capitalizados. 

 Estão corretas: 

A) 2, 3 e 4 apenas. 
B) 1, 2, 3 e 4. 
C) 1 e 2 apenas. 
D) 2 e 3 apenas. 
E) 1 e 4 apenas. 

37. Diversas unidades geológicas, com vários recursos 
petrográficos e minerais, são encontradas no território 
brasileiro, a exemplo desta que está destacada no 
mapa esquemático a seguir. Assinale-a. 

 

 
 

A) Núcleo cristalino do Paraná. 
B) Bacia precambriana do Sudeste. 
C) Escudo sul-riograndense. 
D) Bacia do Paraná. 
E) Bacia do Paraguai. 
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38. O Catar, até a década de 1940, era um país muito 
pobre. Suas atividades econômicas limitavam-se, 
praticamente, à criação de camelos e à pesca de 
peixes e pérolas. Atualmente, se notabiliza pela 
elevada renda per capita e pelos investimentos na 
indústria. 

 Essa rápida transformação econômica deve-se, 
basicamente:  

A) ao controle do Partido Comunista do Catar sobre 
a economia industrial. 

B) à exploração de extensos campos petrolíferos. 
C) à socialização dos meios de produção. 
D) à forte estatização de todos os meios de 

produção. 
E) à interferência econômica e técnica dos governos 

russo, espanhol e japonês. 

39. Para essa corrente demográfica, haveria uma total 
incompatibilidade entre a capacidade de reprodução 
humana e a possibilidade de produção dos meios de 
subsistência, uma vez que a população, quando não 
controlada, tende a crescer em progressão 
geométrica, enquanto os meios de subsistência 
aumentam em progressão aritmética (Anais do XXVI 
Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, 
julho 2011). 

 O texto está referindo-se à seguinte corrente da 
demografia: 

A) Reprodutivismo Exponencial. 
B) Neomarxismo Populacionista. 
C) Malthusianismo 
D) Marxismo Cultural. 
E) Ecossocialismo. 

40. Vêm-se acumulando no Brasil ao longo de cinco 
séculos de atividades humanas realizadas com 
descaso, diante do meio ambiente e da sua 
capacidade de resiliência para suportar tais agressões, 
provocando manifestações das mais variadas formas. 
São decorrentes do processo produtivo, com a 
possibilidade de controle. 

 O texto, especificamente, está referindo-se mais:  

A) às contradições entre capital, meio ambiente e 
trabalho em indústrias. 

B) aos controles geopolíticos e ambientais de áreas 
produtivas. 

C) aos ativos ambientais 
D) às condições climáticas responsáveis pela 

poluição industrial. 
E) aos passivos ambientais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 

41. A corrente filosófica que defende que a mente humana 
não consegue conhecer a verdadeira essência das 
coisas, mas tão somente as sensações que os nossos 
sentidos obtêm dessas coisas, chama-se: 

A) Iluminismo. 
B) Materialismo. 
C) Racionalismo. 
D) Existencialismo. 
E) Empirismo. 

42. A verdadeira Liberdade – aquela que constitui um 
atributo da essência humana – pode compreender-se 
como: 

A) Capacidade de um ser humano poder sempre 
escolher entre dois bens que se apresentam à 
sua própria vontade. 

B) Capacidade de não ficar jamais preso às leis do 
determinismo, como os gregos aceitavam. 

C) Capacidade de se livrar sempre de quaisquer 
operações e costumes vindos do grupo étnico a 
que pertence. 

D) Capacidade de ir e vir, sem restrições sociais ou 
materiais, nem sofrer coação de quaisquer leis 
positivas ou religiosas. 

E) Capacidade de o ser humano definir o próprio 
destino, independente de entraves de qualquer 
ordem. 

43. Uma instituição social pode entender-se como sendo: 

A) Um corpo social que, para uma mais plena 
realização humana dos seus membros, evita 
adequar-se aos modos de comportamento 
aceitos pela sociedade como um todo. 

B) Um corpo social que tem a última palavra acerca 
da flexibilidade e mobilidade crescente das 
decisões de vida a serem tomadas.    

C) Um corpo social – por exemplo a família, a 
escola, o Estado, a Igreja, o trabalho – que é 
formado para promover a integração de uma 
sociedade. 

D) Um corpo social cujos indivíduos se unem, 
perante um projeto ou interesse comum, visando 
sua realização humana de uma forma mais 
plena. 

E) Um corpo social formado em torno de um 
objetivo positivo comum, cujos membros 
buscam, em suas convicções religiosas e morais, 
a força necessária para melhorar a sociedade. 
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44. A Sociologia como ciência, pode definir-se como: 

A) A disciplina que estuda os vários caminhos que 
conduzem cada indivíduo à sua felicidade 
pessoal, independente das leis vigentes que 
regulam a sociedade como um todo. 

B) O ramo do saber científico que se ocupa das 
relações interpessoais a partir das emoções 
próprias de cada individuo.   

C) A disciplina que se ocupa em encontrar meios 
viáveis para cada ser humano ir descobrindo 
quais os caminhos para ser feliz, vivendo em 
sociedade. 

D) A disciplina que se ocupa de estudar a vida 
social humana, analisando as dinâmicas da 
sociedade como um todo, e dos grupos 
singulares que a compõem. 

E) A disciplina que, estudando o grupo hereditário a 
que pertence, lhe fornece elementos para, cada 
vez mais, ajudar esse grupo a tornar-se mais 
sociável e feliz. 

45. Entende-se por herança social:  

A) O conjunto de regras e credos que uma 
determinada religião observa, para manter sua 
originalidade e essência. 

B) O conjunto de conhecimentos, costumes, 
experiências e valores culturais que uma geração 
lega à geração seguinte. 

C) Normas cultivadas por uma etnia específica no 
sentido de mantê-la coesa e fiel à sua 
originalidade.  

D) O conjunto de procedimentos que regulam a 
passagem de bens, de pais para filhos, nas 
famílias bem construídas. 

E) O conjunto de tradições que numa etnia 
particular se cultiva como própria e que guarda 
com zelo para os descendentes. 

46. A Sociologia como ciência tem muita importância nos 
currículos acadêmicos, pois: 

A) Através de um profundo conhecimento 
sociológico do homem, conseguimos desvendar 
o seu destino futuro. 

B) Sendo o ser humano essencialmente um ser 
social, ficaria incompleta sua formação sobretudo 
na dimensão religiosa.  

C) O método usado nesta ciência serve de modelo 
para as demais ciências sociais. 

D) É uma ciência que ajuda a melhor compreender 
o ser humano, enquanto ser social. 

E) Depende dela o conhecimento das leis positivas 
que regulam uma sociedade. 

47. Há uma importante corrente na História da Filosofia em 
que se defendia que a Filosofia era importante como 
ajuda para compreender melhor os dogmas da 
Teologia. Essa relevante corrente chama-se: 

A) Renascimento. 
B) Teocentrismo. 
C) Patrística.  
D) Espiritualismo. 
E) Escolástica. 

48. Quando uma pessoa, usando a sua racionalidade, 
tenta descobrir as razões últimas que explicam cada 
coisa existente, ou simplesmente pensada, dizemos 
que: 

A) está praticando um verdadeiro ato de filosofar. 
B) está tentando descobrir as verdadeiras causas 

da ação de Deus na criação. 
C) praticando um ato de verdadeira pesquisa 

científica. 
D) está praticando um verdadeiro ato de fé. 
E) está tentando descobrir o sentido do próprio 

destino. 
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01 B  09 A  17 D  17 A  25 A  33 D 

02 D  10 E  18 A  18 D  26 C  34 A 

03 C  11 A  19 B  19 E  27 D  35 C 
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08 - Só preencha o CARTÃO-RESPOSTA, após decidir-se, em definitivo, com relação à alternativa. 
Para o cômputo da prova, são equivalentes as respostas erradas, nulas ou em branco. 

09 - Ao término da prova, o candidato devolverá à mesa de fiscalização o CADERNO DE 
QUESTÕES, a FOLHA DE REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA devidamente assinados. Se 
não o fizer, será eliminado do Processo Seletivo. 

10 - Após conferência pela mesa do material entregue, o candidato assinará a Lista de Presença. 

11 - Transcreva o texto abaixo para o CARTÃO RESPOSTA. 
 

“A medicina é aprendida à beira do leito e não nos anfiteatros.” 

LEIA COM ATENÇÃO 

R E D A Ç Ã O  
LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA  

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS / ESPANHOL)  

HISTÓRIA  
GEOGRAFIA  

FILOSOFIA/SOCIOLOGIA  
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MEDICINA 1º DIA PROVAS - 03.12.2021 

Escreva um comentário opinativo sobre o tema proposto em que você apresente 
argumentos que sustentem seu ponto de vista. Dê um Título a seu texto. 

 

 

A forma como vivemos a trajetória de nossas vidas previne e, de certa forma, antecipa a etapa do 
envelhecimento.   
Os cientistas defendem que precisamos mudar, radicalmente, a forma como encaramos o envelhecimento. 
Em vez de considerá-lo um processo comum e natural, devemos vê-lo como uma etapa da vida, que precisa ser 
“preparada e prevenida” ao longo da vida.  
Ou seja, a forma como vivemos nossas vidas tem um impacto muito grande sobre o ritmo do avanço do “relógio 
do envelhecimento”. Hoje, com os avanços da ciência, podemos preveni-lo e mudar o ritmo deste “relógio”.   
 

 

TEMA: O ‘envelhecimento’ pede “outros olhares”, outros modelos de percepção. 

 

1. Título: 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
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29.  
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PORTUGUÊS / LITERATURA 

01. Sob o ponto de vista das normas sociais, analise as 
alternativas seguintes, quanto às regras da 
concordância verbal e nominal, conforme a ‘norma 
culta’, isto é, a norma gramatical que usam as pessoas 
escolarizadas, em situação de monitoramento. 
Identifique a alternativa inteiramente correta.   

A) Qual das linguagens humanas têm sistemas 
universais e primam pela concretização textual e 
discursiva? 

B) Nenhuma das linguagens humanas dispensa o 
concurso do significante e do significado. 

C) Alguma das línguas naturais exibem um 
vocabulário limitado e circunscrito a seus 
contextos sociais.  

D) A linguagem humana decorre das práticas 
sociais que as representam e as modificam e 
constituem privilégio da espécie humana. 

E) As linguagens desenvolvidas pelo homem 
pressupõe a atividade do conhecimento, embora 
formigas e abelhas também use sistemas de 
comunicação. 

02. A coesão – propriedade constitutiva dos textos – 
requer alguns recursos, como, por exemplo: certas 
reiterações, ou seja, tudo que possa reforçar a 
continuidade semântica do que é dito. É assim que, 
em cada texto, se costuma reiterar certas ideias ou 
expressões. Analise, a propósito das regularidades 
exigidas pela coesão, as alternativas seguintes:  

1) Há palavras que se repetem ou que guardam 
afinidade de sentido ou de forma, como ‘língua’, 
‘linguagem’, ‘linguístico’ e nomes 
semanticamente afins.  

2) Expressões que têm como função estabelecer 
conexão entre partes do texto, como: “por isso”; 
“Dado que”, “nos quais”, “ou seja”, etc.  

3) O uso de retomadas pronominais, isto é, o uso de 
pronomes em contextos de retomada, como em: 
‘seus usuários’, ‘seus signos’, expressões que 
retomam referências feitas em segmentos 
anteriores do texto.  

4) Afinidade semântica entre as palavras do texto, o 
que contribui, fortemente, para a desejada 
continuidade referencial ou predicativa do que é 
dito.  

5) A utilização de palavras sinônimas, como 
‘cognitivo’, e ‘significado’, ‘linguagem’ e ‘escrita’, 
‘divulgação’ e ‘aprendizagem’. 

 Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4 apenas. 
B) 3, 4 e 5 apenas. 
C) 2, 3 e 5 apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 1, 2 e 3 apenas. 

 

 

 

 

 

 

Após a Semana de Arte Moderna, alguns escritores de 
diferentes regiões do país começaram a produzir obras em 
prosa que retratavam criticamente a realidade social e 
política do Brasil. Passaram a tematizar questões como a 
seca, a desigualdade social, a vida miserável e indigna dos 
retirantes, os costumes escravagistas e o coronelismo, 
apoiado na posse das terras. Esses problemas muitas 
vezes eram desconhecidos do público leitor dos centros 
urbanos da época.  

Em 1926, em Recife, a proposta estética do Modernismo 
firmou-se em um Congresso, no qual escritores nordestinos 
tomaram a decisão de criar uma prosa regional 
comprometida com a participação política e a denúncia 
social.  

(Graça Sette, Márcia Travalha; Rosário Starling. Literatura – trilhas 

e tramas. São Paulo: Leya, 2015, p. 494. Fragmento). 

03. O Fragmento transcrito acima se refere ao movimento 
que deu origem ao conhecido “Romance de 30”, o qual 
contou, entre seus principais representantes e 
produções, os seguintes nomes: 

1) José Lis do Rego (Menino de Engenho).  
2) Graciliano Ramos (Caetés, São Bernardo. Vidas 

Secas).  
3) Rachel de Queiroz (O Quinze), e Oswaldo de 

Andrade (Memórias sentimentais de João 
Miramar).  

4) Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira 
e Murilo Mendes (Terras do sem fim). 

 Estão corretas as alternativas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 3 apenas. 
C) 1 e 4 apenas. 
D) 2 e 4 apenas. 
E) 1, 2 e 3 apenas. 

O que há de mais importante em todo tipo de Arte?  
Literatura ou não? É a aproximação, a comunhão que ela 
estabelece entre seres humanos, mesmo a distância, 
mesmo entre mortos e vivos. O tempo não conta para isso. 
Somos contemporâneos de José de Alencar, de Fernando 
Pessoa, Shakespeare e de Virgílio. Somos amigos pessoais 
deles. (...). É. E constitui uma das grandes alegrias da vida. 
Palavra, música, arte de todas as formas: essas coisas têm 
sua magia. Ai de quem não a sente.  

(Carlos Drummond de Andrade. Tempo, vida, poesia. Rio de 
Janeiro: Record, 1986, p. 58-59). 

04. Tomando o Texto de Drummond como objeto de 
compreensão e análise, percebe-se que: “Palavra, 
música, arte, sob todas as formas, todas têm a sua 
magia. “Ai de quem não a sente!”. O fragmento 
destacado por Drummond poderia exemplificar “uma 
ação de linguagem”, como, por exemplo: 

A) “uma palavra de repúdio”.   
B) uma “acusação”.  
C) “um lamento”.  
D) “uma ordem”. 
E) “uma definição”. 
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05. Analise os comentários feitos em relação ao fragmento 
de texto seguinte, de autoria do Professor Cristóvão 
Tezza:  

“Agora, com a Internet a palavra escrita voltou inesperada 
ao palco de uma forma onipresente. Não há uma página na 
internet sem uma palavra escrita; não há um só dia em que 
não se escreva muito no monitor, e não se leia outro tanto. 
Os velhos diários dos adolescentes do passado voltaram 
em forma de blogs – a intimidade trancada na gaveta de 
ontem agora se escancara para o mundo.” 

 De acordo com o fragmento de texto transcrito acima: 

A) a Internet, de certa forma, inaugurou um tempo 
diferente: voltaram os costumeiros diários a 
despeito de: ‘sob formas tradicionais’.  

B) “a intimidade” perdeu sua natureza de 
“confissões privadas”, mas manteve seu caráter 
formal. 

C) em: “a intimidade trancada na gaveta”, o autor do 
texto preferiu usar a linguagem metafórica.  

D) a palavra escrita assumiu evidência social, 
embora de forma reservada e restrita. 

E) a leitura acompanha essa tendência da 
modernidade, ainda que os mais jovens 
permaneçam apegados às suas preferências. 

06. As criações literárias, por serem o que são, 
transparecem vestígios dos contextos históricos da 
época em que foram produzidas. São, assim, de certa 
forma, representações de aspectos sociais e culturais 
de cada época. Por exemplo, estão bem definidos os 
seguintes períodos. 

1) No Barroco, a literatura gira em torno do conflito e 
da tensão que existiam entre os valores 
mundanos e os interesses espirituais, entre a 
religiosidade e os valores mundanos. Daí, o gosto 
pelas figuras de linguagem que representassem 
sentidos opostos, de antíteses ou de paradoxos. 

2) No Romantismo, a descoberta das condições da 
natureza da colônia recém-descoberta propicia 
um valioso suporte à expressão da classe rural.  

3) A criação literária própria do Realismo – 
sobretudo na prosa – sofreu influência do 
positivismo e dos avanços das ciências. As ideias 
sobre formas democráticas de governo passaram 
a integrar os interesses dos intelectuais 
brasileiros. 

4) A poesia do Parnasianismo inspira-se na forma 
clássica e recupera o gosto pela arte poética, 
respeitando os princípios e as diretrizes da 
perfeição da forma e da ‘da arte pela arte’.  

5) No Modernismo, prevalece o interesse por 
manter os cânones literários de valorização da  
forma, da métrica, da rima, da submissão às 
normas da sintaxe portuguesa, um ideal proposto 
por muitos poetas do início deste período, do 
Modernismo.  

 Estão corretas as seguintes alternativas: 

A) 2 e 3 apenas. 
B) 1 e 5 apenas. 
C) 4 e 5 apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 1, 2, 3 e 4 apenas. 

 

 

 

 TEXTO 1  

Ninguém nasce escritor; e o processo que transforma 
alguém em um artista da palavra é um enigma. Entretanto, 
existem evidências de escritores que travaram lutas com as 
palavras e muitos passam por etapas semelhantes aos 
redatores leigos ou iniciantes.  É preciso, antes de tudo, 
compreender que todas as pessoas podem chegar a 
produzir bons textos e que isso não é uma questão de ser 
beneficiado ou abençoado pelos deuses, que favorecem o 
nascimento de talentosos. É necessário identificar 
bloqueios, porventura construídos ao longo de um percurso 
continuado e persistente.   

(Nilson de Souza. Zero Hora. 17/7/1996) Fragmento adaptado.  

07.  As considerações divulgadas pela Linguística até 
agora dão conta de que a modalidade oral da 
linguagem é aprendida espontaneamente pelas 
crianças, enquanto a modalidade escrita exige um 
longo processo de instrução formal. Na verdade, o 
ensino institucional da escrita exige ou pressupõe: 

1) a exposição prática a diferentes tipos e gêneros 
de textos escritos, como também de diferentes 
funções interativas.   

2) atividades de produção de textos, conforme os 
recursos da continuidade semântica, estipulados 
pelas teorias textuais da coesão e da coerência.  

3) a correção gramatical e léxica, que corresponde a 
uma exigência textual, em qualquer situação de 
interação verbal 

4) a apresentação organizada dos recursos formais 
e de conteúdos que permitam uma argumentação 
coerente e esclarecedora. 

5) a seleção de um vocabulário erudito em qualquer 
situação da atividade verbal e da interação social.   

 Estão corretas as alternativas: 

A) 2 e 5 apenas. 
B) 3 e 4 apenas.  
C) 1 e 5 apenas.  
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 1, 2 e 4 apenas. 

08. Vimos como é particularizado o processo de 
aprendizagem da escrita. Mas, existem crenças ou 
mitos, em relação às características específicas da 
escrita. Identifique, nas alternativas abaixo, uma 
afirmação que desmente tais crenças ou mitos. Ou 
seja, na verdade, a percepção da escrita, hoje, carrega 
alguns desses mitos, embora haja quem acredite que: 

A) predominam, na língua oral, normas sintáticas 
que supõem a desconcentração e o ‘à vontade’ 
social'. 

B) a escrita constitui um processo de aprendizagem 
que exige prática escolar e social continuada e 
persistente.   

C) a língua oral é menos controlada e menos 
regulada pela gramática do que a língua escrita. 

D) o ato de escrever faz oposição sistemática à 
língua oral, em vários itens e aspectos.  

E) as normas presentes aos textos orais dispensam 
as regularidades gramaticais. Ou seja, a língua 
oral é caótica. 
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 TEXTO 2 

A Linguagem e suas funções  

(1) As chamadas Línguas Naturais, a Pintura, a Música, os 
sistemas gestuais, bem como sistemas particulares de 
signos, como o Código Morse, são exemplos de diferentes 
linguagens utilizadas pelo ser humano. Algumas dessas 
linguagens são universais (como as Línguas Naturais e a 
música, presentes em todas as culturas do mundo); outras 
se desenvolveram nas chamadas culturas letradas, após o 
desenvolvimento, a especialização e a sofisticação dos 
usos da escrita. Quando entram em jogo signos como as 
cores, os desenhos e as imagens de modo geral, fala-se 
em linguagem visual, em oposição à linguagem verbal. 

(2) Cabe observar que o que se costuma designar como 
“linguagem” animal (das formigas, das abelhas) não passa 
de um sistema de comunicação entre os membros de uma 
mesma espécie. Embora muito sofisticados, tais sistemas 
não chegam a constituir linguagem no sentido aqui definido, 
uma vez que falta aos animais a consciência de que usam 
um sistema de signos para comunicar-se com seus 
semelhantes. Por essa razão, tais sistemas não podem ser 
vinculados a atividades cognitivas como a interpretação e a 
representação da realidade.  

(3) Dentre os exemplos de linguagens citados, cabe 
destacar as Línguas Naturais (inglês, chinês, português, 
espanhol etc.), que são sistemas de signos linguísticos. Os 
signos linguísticos são os elementos de significação nos 
quais se baseiam as línguas, e possuem uma dupla face: 1) 
a face do significante (ou seja, o suporte sonoro ou visual 
para uma ideia); 2) a face do significado (ou seja, a própria 
ideia ou o conteúdo cognitivo que representa parte 
constitutiva do signo). Os significantes são de número finito 
de sons vocais, e variam de língua para língua.  

(4) Dado que a linguagem decorre das práticas sociais de 
uma cultura humana e as representa e modifica, o exercício 
da linguagem constitui uma atividade de interação 
predominantemente social. É por isso que as linguagens 
desenvolvidas pelo homem pressupõem a atividade do 
conhecimento, por parte de seus usuários, do valor 
simbólico dos seus signos.            

(Maria Luísa Abaurre. São Paulo: Português – Língua e Literatura. 

Editora Moderna, 2000,  p. 1-20.   

09. Segundo texto 2, a compreensão da linguagem 
humana defende o seguinte princípio:  

A) O exercício da linguagem, em alguns contextos, 
constitui, excepcionalmente, uma atividade 
destinada à interação social. 

B) Os sistemas usados pela linguagem humana são 
desprovidos da capacidade de ‘representar a 
realidade’. 

C) O valor representativo-simbólico dos signos é 
sistematicamente desconhecido dos usuários da 
linguagem. 

D) As práticas sociais não podem ser modificadas 
pela atuação dos usos linguísticos. 

E) A face significante do signo linguístico pode 
variar de língua para língua, dado a seu caráter 
simbólico.  

 

 

10. O Texto 2 atribui alguns elementos caracterizadores 
da linguagem humana. Identifique-os. Ou seja, a 
linguagem humana tem as seguintes características:  

1) Meio de comunicação entre os membros da 
mesma espécie.  

2) Possui dois constituintes essenciais, o 
significante (de número finito) e o significado.  

3) Como outros tipos de linguagem, exibe um 
caráter universal; ou seja, presente em todas as 
culturas do mundo.  

4) Pode ser vinculado a atividades cognitivas, como 
a interpretação e o caráter simbólico. 

5) A face do significado constitui o suporte visual ou 
sonoro do signo linguístico.  

 Estão corretas as alternativas:  

A) 2, 3 e 4 apenas.  
B) 1 e 5 apenas. 
C) 1 e 2 apenas. 
D) 2 e 5 apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

11. Para o êxito na compreensão do Texto 2, é preciso 
que o entendamos como: 

A) uma crônica, que versa sobre as faces 
componentes da linguagem visual e suas 
particularidades em relação aos elementos 
significantes. 

B) uma divulgação em edital, direcionado a 
professores recém-formados em ordem a um  
concurso acadêmico.  

C) uma introdução de um livro escolar, que trata da 
divulgação e do ensino de questões em torno 
das  variações gramaticais e lexicais das línguas 
humanas.   

D) uma discussão teórica, bem fundamentada, que 
tem como foco esclarecer dúvidas sobre a 
constituição da linguagem e das línguas naturais. 

E) uma narrativa, com fatos, com personagens e um 
conflito, que é, no final, felizmente, solucionado. 

12. O Texto 2 defende, em sua globalidade, uma 
caracterização da linguagem humana, que deve ser 
reconhecida, conforme as descrições abaixo:   
A) é desprovida de normas, uma vez que independe 

da situação dos contextos e das práticas sociais. 
B) semelhante à linguagem das formigas e das 

abelhas; em algumas situações, ou culturas, 
pode apresentar uma atividade assistemática.  

C) pressupondo que cada signo tem um valor 
simbólico e contextualizado, é um sistema de 
signos regulares, mas situacionalmente 
variáveis. 

D) falta, a seus usuários, a consciência de que 
usam um sistema de signos a fim de interagir e 
comunicar-se.  

E) decorrente das práticas sociais das culturas 
letradas: seus signos distinguem-se por 
apresentar um caráter visual. 

13. Analise a declaração: “Celular no carro é tão perigoso 
quanto bebida”. Essa afirmação pode estar 
funcionando, especificamente, em um contexto 
urbano, como:  

A) um protesto. 
B) uma negação.  
C) uma advertência.   
D) uma  demarcação. 
E) um elogio. 
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MAR PORTUGUÊS 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,  
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena,  
Se a alma não é pequena. 
Quem passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu.  

Fernando Pessoa. 

14. Analisando e interpretando o poema acima, pode-se 
aceitar que: 

1) O poema parece expressar um sentimento de  
"ufanismo" em relação à bravura e à audácia das 
viagens e descobertas do além-mar. 

2) O verso que declara “Tudo vale a pena, se a 
alma não é pequena” mostra um nexo sintático e 
semântico de 'condição'.  

3) Nos últimos versos, o que se expressa é um 
desabafo que sugere sentimentos de gratificação. 

4) Choros e dores, além de casamentos adiados, o 
‘eu’ lírico acredita que valeu a pena, pois acredita 
que cabe ao ’mar’ espelhar o céu. 

 São comentários que expressam sentimentos 
provocados pelo poema:  

A) 1 e 3 apenas.  
B) 2, 3 e 4 apenas. 
C) 1 e 2 apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 1, 3 e 4 apenas. 

15. O uso da norma culta da gramática portuguesa 
costuma ser socialmente valorizada, como algo 
distintivo e de prestígio. Identifique a alternativa em 
que o uso da crase está em concordância com as 
normas sintáticas e ortográficas.  

A) A exposição durou toda à semana; dia à dia, sem 
interrupção. 

B) Graças às minhas alunas expositoras, não perdi 
nenhuma sessão apresentada. 

C) Quando compreendi que às coisas são reais e 
todas diferentes, comecei à não saber que 
função têm.  

D) Dediquei o livro à meus filhos e à  minhas filhas 
para incentivá-los à escrever.   

E) À exposição mostrou as vanguardas europeias 
as visitantes brasileiras.  

16. A obra literária pode ser uma fuga da realidade; 
qualquer leitura que se faz como distração possui essa 
função _________. A palavra que preenche, 
contextualmente, a lacuna acima é: 

A) mecânica. 
B) inconsistente. 
C) evasiva. 
D) rigorosa.   
E) imperfeita. 

 

INGLÊS  

 Read the text below and answer the following two 
questions based on it.  

Meet Peyo, the horse that detects cancer 
and takes care of sick people 

Peyo is a 14-year-old horse that his owner, Hassen 
Bouchakour, used in dressage shows. After shows, the 
horse would seek out contact with specific individuals in the 
crowd. It was thanks to this that Bouchakour discovered 
something surprising: Peyo has the ability to detect if people 
are suffering from cancer or are otherwise weak or dying. 

Peyo’s amazing ability not only serves to diagnose diseases 
that have not yet shown their face. It’s also been proven that 
his presence can help to improve the quality of life of 
patients in a hospital. In some cases, his visits have even 
made it possible to reduce the patients’ medication. 

The staff is familiar with the horse; he enters the building 
with Bouchakour and passes through a sanitary protocol, 
then gets on the elevator and decides which room to visit. 
Peyo is thoroughly cleaned and disinfected before and after 
each hospital visit. 

He’s close and affectionate with the sick, nuzzling up to 
them and sometimes licking them. “He’s a horse that 
behaves differently with people in delicate condition,” 
Bouchakour explains. 

Equine therapy has been in use for many years. But Peyo’s 
gift for detecting illnesses and his ability to be part of the 
treatment of hospitalized patients have led to his being 
scientifically studied by experts in palliative care, geriatrics 
and pediatrics.  

A visit from Peyo is a high point in the day-to-day life of 
patients at these French hospitals, while opening up hopeful 
horizons for medicine. 

Adaptado de: < https://aleteia.org/2021/06/02/meet-peyo-the-horse-
that-detects-cancer-and-takes-care-of-sick-people/> Acessado em 

09 de outubro de 2021 

17. Equine therapy has a long tradition but Peyo is 
knowingly different 

A) because he acts normal regardless of the 
patient’s condition at that time. 

B) and that has made scientists want to research 
him in several fields. 

C) for what he’s done to keep tradition unchanged 
within medicine realms. 

D) for being able to talk to patients he chooses when 
he is in hospital. 

E) because he’s made it possible for other animals 
to be used in therapy. 

18. Peyo 

A) has the ability to cure sick people from their 
illnesses in any situation. 

B) has been suffering from cancer and duly gotten 
the world’s attention. 

C) visits patients without ever going through rigid 
sanitary protocols. 

D) and his owner have always known about the 
abilities that it has. 

E) had his abilities found out due to how it behaved 
in dressage shows. 
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 Read the following text and answer the following two 
questions based on it. 

E-cigarettes could be prescribed by NHS 
in world first 

England could become the first country in the world to 
prescribe medicinally licensed e-cigarettes to cut smoking 
rates. 

Fresh guidance from the medicines regulator paves the way 
for vaping products to be prescribed on the NHS to tobacco 
smokers. 

E-cigarettes were the most popular aid used by smokers 
trying to quit in England last year, and health chiefs say they 
have led to some of the highest success rates, alongside 
local “stop smoking” services, with up to 68 per cent 
successfully quitting. 

But the move could be controversial, after American 
scientists said earlier this month that people using the 
devices were 8.5 per cent more likely to relapse within 12 
months and return to using their old cigarettes than people 
who quit entirely. 

US researchers revealed they had found that as well as 
nicotine, e-cigarettes contain unidentified chemicals that 
could have health risks. 

A separate study, in the UK, suggested that vaping could 
affect people’s lungs just as much as cigarette smoking. 

Researchers at Manchester Metropolitan University Institute 
of Sport found both smokers and vapers showed similar 
obstruction of the airways in the lungs that can affect 
people’s ability to efficiently take in air. 

However, experts in the UK and US have generally 
concluded that regulated e-cigarettes are less harmful than 
smoking. A medicinally licensed e-cigarette would have to 
pass even more rigorous safety checks, officials say. 

Manufacturers will be able to submit their e-cigarettes to the 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency to 
gain approval just like other medicines. 

Earlier this month, the Food and Drug Administration in the 
US gave regulatory approval for the first time to a handful of 
e-cigarette products after banning tens of thousands of 
others from being marketed. 

E-cigarettes are battery-powered devices with cartridges 
filled with a liquid that contains nicotine and flavourings. The 
liquid is heated into a vapour, which the smoker inhales. 

More than 6 million people in England still smoke, and they 
see their GP at least a third more often than non-smokers, 
according to the NHS. Almost 64,000 people died from 
smoking in England in 2019, official figures show. 

Adaptado de: <https://www.independent.co.uk/news/health/nhs-
smoking-e-cigarettes-medical-prescription-b1947287.html> 

Acessado em 29 de outubro de 2021 

19. Regulatory agencies need to give their approval 
concerning e-cigarettes marketing but many brands 
have been accordingly 

A) barred. 
B) approved. 
C) accredited 
D) allowed. 
E) licensed. 

20. According to the text 

1) England is bound to officially use e-cigarettes to 
fight smoking. 

2) e-cigarettes have not been used in order to help 
smokers quit. 

3) scientists are sure of the total success of e-
cigarettes as an aid.  

4) other substances in e-cigarttes have been found 
to be harmful. 

5) people’s lungs may be affected both by vaping 
and by cigarettes. 

 The following alternatives are right: 

A) 2 and 4 only. 
B) 2, 3 and 5 only. 
C) 1 and 3 only. 
D) 1, 4 and 5 only. 
E) 3 and 5 only. 

 Read the chart below and answer the following 
questions based on it. 

 

U.K. U.S. France. Brazil India China Vietnam 

Source: World Obesity Federation, Covid-19 and Obesity: The 2021 Atlas 
Covid deaths as of Jan. 1, 2021; Adult overweight BMI > 24kg/m2 (2016) 
 

Bloomberg 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

00 

Covid deaths per 100,000 population / Overwight adults (in%) 

DangerousWeight 
Countries with higther obesity rates have seen more deaths from Covid-19 

Disponível em:https://news.bloomberglaw.com/coronavirus/covid-
deaths-surge-where-obesity-rates-are-high-report-

shows?utm_source=rss&utm_medium=CVNW&utm_campaign=000
00177-fd93-d89d-ab77-fffb4af10003 Acessado em 10 de outubro 

de 2021. 

21. According to the chart above we can assert that 

A) Brazil and France rank just above the US and UK 
statistics. 

B) there aren’t obese people neither in China nor in 
Vietnam. 

C) the more obese the population the more Covid-19 
deaths. 

D) obesity rates lack any connection with Covid-19 
deaths. 

E) deaths from Covid-19 in India surpass those of 
the USA.  
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 Read the text below and answer the following three 
questions based on it. 

Cutting Out Even a Little Salt Can Have 
Big Health Benefits 

Sometimes, seemingly small changes in a health 
measurement can make a very large difference to people’s 
well-being. Such is the case with the effect on blood 
pressure of the essential nutrient sodium, the problematic 
half of the popular flavoring agent sodium chloride, 
commonly known as salt. 

The amount of salt that is safe for people to consume has 
been embroiled in controversy for a century. Scores of 
studies of varying quality linking sodium intake and health 
have swung the pendulum back and forth, stymieing 
regulations to limit sodium in most commercially prepared 
foods. Some people are especially sensitive to sodium’s 
ability to raise blood pressure, but given how common high 
blood pressure already is, and how difficult it is to avoid 
consuming too much salt, many experts maintain that the 
safest approach is an overall reduction in sodium levels in 
prepared and processed foods. 

More than 100 million Americans have high blood pressure, 
a disorder that increases their risk of heart attacks and 
strokes, and which, for many people, is made worse by 
consuming too much sodium. Just a four-millimeter rise in 
blood pressure — say, from 130 to 134 millimeters of 
mercury — can jeopardize the health of some people, and 
the blood pressure of those who are especially salt-sensitive 
can rise by 10 or more millimeters of mercury on a typical 
high-salt diet. In 2010, a Stanford University team estimated 
that cutting about 350 milligrams of sodium a day (less than 
a sixth of a teaspoon) would lower systolic blood pressure 
by only 1.25 millimeters of mercury yet avert about a million 
strokes and heart attacks. 

The human species evolved on a very low-sodium diet of 
200 to 600 milligrams a day. In fact, our bodies are 
designed to conserve sodium and get rid of potassium, 
which explains why a high-sodium diet can be a problem.  

Though doctors have long argued that Americans should 
consume less salt, the wheels of regulatory action turn at a 
glacial pace, and modifying people’s taste buds is equally 
challenging. 

Adaptado de: < https://www.nytimes.com/2021/10/11/well/eat/salt-

blood-pressure.html> Acessado em 17 de outubro 2021. 

22. It is argued that even a small reduction in salt 
consumption 

A) turns out to be meaningless and useless for its 
users. 

B) will effectively keep consumers from any health 
issue. 

C) might lead consumers to dangerously bad 
consequences.  

D) can result in a lot of improvement of a person’s 
health. 

E) should make anyone’s blood pressure actually 
soar.  

 

 

 

 

23. Concerning the appropriate amount of salt 
consumption 

A) there has been a lot of disagreement as regards 
its relationship with health. 

B) specialists recommend raising its overall amount 
in industrialized food. 

C) consensus has made it possible for regulation to 
be implemented accordingly. 

D) most people find it extremely easy to avoid 
consuming too much salt. 

E) the most sensitive people to high blood pressure 
could worsen their health. 

24. According to the text 

A) cutting 350mg of salt a day could trigger 
thousands of heart attacks and strokes. 

B) humans have had a very high intake of sodium all 
throughout their history. 

C) many Americans with high blood pressure could 
profit from consumming less salt. 

D) regulating the amount of salt used in foods can 
be done very quickly and easily.  

E) a four-millimeter rise in blood pressure would be 
insufficient to cause any harm. 
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ESPANHOL  

La práctica de la medicina tradicional en 
América Latina y el Caribe 

La utilización de la llamada medicina tradicional en países 
de América Latina ha entrado en una nueva etapa. Con el 
incremento de la demanda de alternativas terapéuticas 
ajenas, en conceptos y prácticas, al modelo científico 
biomédico, la medicina tradicional se encuentra enmarcada 
hoy en un contexto que hace algunos años no existía. De 
ahí, el notable crecimiento de algunos de sus recursos en 
países industrializados, aunque haya venido acompañado 
por cambios en la composición de la oferta de servicios 
terapéuticos, formas distintas de entender la salud y la 
enfermedad, así como la utilización combinada de muchas 
de estas formas terapéuticas.  

La medicina tradicional representa hoy una opción 
importante de repuesta ante las necesidades de atención a 
la salud en diferentes países de América Latina y el Caribe, 
a pesar de su presencia subordinada en los sistemas 
oficiales de salud y de la situación de ilegalidad que 
comúnmente guardan. Esta participación ha sido 
reconocida por organizaciones internacionales de salud 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 
quienes han emanado intentos de apoyo y promoción de 
políticas dirigidas a articular esta medicina en los sistemas 
oficiales de salud.  

La regulación de la medicina tradicional en América Latina y 
el Caribe no se realiza mediante la aplicación de un cuerpo 
de leyes. Pese al trabajo realizado en materia de legislación 
de la práctica de la medicina tradicional, las aplicaciones de 
estos instrumentos son poco precisas. Este proceso sin 
reglas se convierte más en un control que en una 
regulación, que depende de las asimetrías de poder entre 
quienes controlan (dependencias gubernamentales) y 
quienes son controlados (terapeutas tradicionales). No 
obstante, la incapacidad de las agencias gubernamentales 
para aplicar un control estricto abre espacios de práctica, 
que se expresan en forma de tolerancia forzada. En ningún 
país existe el equivalente a un permiso o licencia para 
autorizar la práctica de la medicina tradicional, como 
sucede con los grupos profesionales (con formación 
escolarizada bajo el paradigma biomédico) del campo de la 
salud. Por tanto, el vacío estatutario en el campo regulatorio 
es enorme. Sin embargo, en la práctica, en países como 
Chile o Ecuador, existen penas por practicar la medicina 
tradicional sin autorización del gobierno. 

 (Adaptado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342001000100006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Acerca de la importancia de la medicina tradicional en 
el contexto hispanoamericano, es correcto afirmar que: 

1) su presencia está subordinada a los sistemas 
oficiales de salud. 

2) su importancia no ha sido apoyada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

3) se suele dar una situación de cierta ilegalidad en 
algunos de los países. 

4) se ha producido un fuerte apoyo a su presencia 
por parte de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

5) representa una opción importante de respuesta a 
las necesidades de atención a la salud. 

 Son correctas: 

A) 2, 3 y 5 solamente 
B) 1, 2 y 4 solamente 
C) 1, 3, 4 y 5 solamente 
D) 1, 2, 3, 4 y 5 
E) 1, 2, 3 y 4 solamente 

18. Según los autores del texto, la medicina tradicional en 
América Latina, se caracteriza por: 

A) una utilización tan masiva, que se hace 
conveniente la exigencia de su sustitución por el 
modelo científico biomédico. 

B) un desarrollo tal en su utilización y concepción 
que puede afirmarse que inaugura una nueva 
etapa. 

C) una trayectoria muy diferente a la que en los 
últimos años se ha producido en países 
industrializados. 

D) una reducción en la demanda de las terapias 
alternativas que la caracterizan. 

E) una regulación muy desarrollada en los países 
en los que se practica. 

19. Según el texto, la regulación que, de la medicina 
tradicional, en América Latina y el Caribe se da en 
América Latina y el Caribe: 

A) hay países en los que se prevén puniciones a 
quienes practican la medicina tradicional 

B) las leyes han sido desarrolladas a partir del 
diálogo equitativo entre los gobiernos y los 
profesionales. 

C) las agencias gubernamentales son capaces de 
llevar a cabo un estricto control de las prácticas 
de medicina tradicional. 

D) está recogida, en términos generales, en 
procesos que tienen su reflejo en una legislación 
específica. 

E) permite simetrías en el tratamiento dado a los 
profesionales biomédicos y a los que practican 
este tipo de medicina. 

20.  “De ahí, el notable crecimiento de alguno de sus 
recursos…” (primer párrafo del texto). En dicho 
contexto, la expresión “de ahí”, puede ser sustituida, 
sin cambio alguno de sentido, por: 

A) entonces. 
B) por que. 
C) mientras. 
D) de igual forma. 
E) prueba de ello. 
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¿Qué es la atención primaria de la salud (APS) 

El rasgo fundamental de la APS es su compromiso con la 
salud de las personas antes de que se encuentren 
enfermas, sumado a otras responsabilidades de la medicina 
tradicional, más dedicada a los aspectos curativos. 

La APS es una estrategia que concibe integralmente los 
problemas de salud / enfermedad y de atención de las 
personas y el conjunto social. No solo provee servicios de 
salud, sino que afronta las causas últimas (sociales, 
económicas y políticas) de la asistencia sanitaria. En su 
visión integra la asistencia, la prevención de enfermedades, 
la promoción de la salud y la rehabilitación. Su misión 
consiste en extender el sistema sanitario hacia todas las 
personas permitiendo conocer la realidad social y sanitaria 
de la población, mejorando la comunicación entre el 
individuo y su familia y la medicina científica. 

El propósito de la atención primaria de la salud consiste en 
mejorar el estado sanitario de la población, involucrándola a 
través de la participación social, brindando cobertura 
universal mediante actividades de promoción y prevención 
de la salud, por medio de la visita periódica domiciliaria del 
agente sanitario (en las escuelas, por ejemplo), con apoyo 
continuo y sistemático de la consulta médica y odontológica 
programada, y con todas las prestaciones incluidas en los 
Programas de Salud, coordinando sectorialmente en pro del 
bienestar comunitario. 

Adaptado de Salud – Notas varias www.suteba.org.ar 

21. ¿Cuál sería la característica fundamental de la APS? 

A) La búsqueda de soluciones para curar a las 
personas enfermas. 

B) La atención a la salud de las personas antes de 
encontrarse enfermas. 

C) Una concepción no compatible con la medicina 
tradicional. 

D) Una visión integrada de la asistencia. 
E) Una propuesta de diversas estrategias para los 

problemas de salud. 

22. Es propósito de la Asistencia Primaria en Salud (APS): 

A) El atendimiento específico solo a algunos 
sectores de la población, como el infantil. 

B) La cura de los pacientes, solo cuando ya se haya 
manifestado en ellos una enfermedad. 

C) Una restricción mayor en las prestaciones de los 
Programas de Salud. 

D) Mantener exclusivamente los métodos y 
procedimientos de la medicina tradicional. 

E) Desarrollar actividades de promoción y 
prevención de la salud. 

23. “…sumado a otras responsabilidades de la medicina 
tradicional…” (primer párrafo). En este fragmento, 
podemos sustituir “sumado”, sin cambio de sentido, 
por: 

1) además de. 
2) más que. 
3) junto con. 
4) añadido a. 
5) en lugar de. 

 Son correctas: 

A) 2, 3 y 5 solamente 
B) 1, 4 y 5 solamente 
C) 2, 3 y 4 solamente 

D) 1, 2, 3, 4, 5 
E) 1, 3 y 4 solamente 

24. A propósito de la APS, es correcto afirmar que: 

1) está centrada en el paciente, concebido este de 
forma individual. 

2) se preocupa por estudiar las causas económicas 
y políticas que inciden en la asistencia sanitaria. 

3) posee una visión integral de los factores que 
están relacionados con la asistencia en salud. 

4) permite una mejora en la comunicación entre la 
medicina y sus usuarios. 

5) solo pretende proveer servicios sanitarios de 
forma exclusiva. 

 Son correctas: 

A) 3 y 4 solamente 
B) 1, 2 y 5 solamente 
C) 1, 2, 3, 4, 5 
D) 2, 3 y 4 solamente 
E) 1 y 5 solamente 

 

HISTÓRIA  

25. A política brasileira contou com momentos de disputas, 
mas apresentou surpresas na Presidência da 
República, que causaram mudanças na dinâmica 
partidária da época, com intensa participação da mídia 
na decisão final. Podemos citar a eleição de: 

A) Tancredo Neves. 
B) Leonel Brizola. 
C) Ernesto Geisel. 
D) Café Filho. 
E) Collor de Melo. 

26. A escravidão no Brasil contribuiu para as riquezas de 
Portugal, durante o período colonial. Ela teve 
importância bem marcante: 

A) na participação dos movimentos rebeldes 
acontecidos no Rio de Janeiro. 

B) na construção dos hábitos existentes na cultura 
urbana do século XIX. 

C) na produção da cana-de-açúcar, do café e ouro. 
D) na criação das primeiras fábricas existentes na 

região Sudeste. 
E) no crescimento da produção do fumo na 

capitania de Pernambuco. 

27. A busca pela democracia facilitou o surgimento de 
grandes partidos nacionais. O líder Getúlio Vargas 
mantinha forte ligações com: 

A) a UDN. 
B) o PSB. 
C) o MDB.  
D) o PTB. 
E) o PC do B. 

 
 
 
 
 
 
 



PROVA TIPO 4 

28. Os governos militares tiveram atuação política e 
econômica no século XX, reprimindo e incentivando o 
autoritarismo. Eles implementaram no Brasil: 

A) uma administração que procurou incentivar 
algumas ações modernizadoras. 

B) um sistema partidário baseado na existência de 
partidos regionais. 

C) uma censura que atingiu apenas a cultura e a 
reflexão filosófica. 

D) um fascismo que destruiu a liberdade política. 
E) um sistema excessivamente nacionalista na 

produção de automóveis. 

29. O marxismo tem importantes observações feitas ao 
capitalismo. Entre elas, deve ser destacada: 

A) a existência de classes sociais que nivelam a 
sociedade. 

B) a aceitação das teses defendidas por Kant e 
Hegel. 

C) a adoção de leis anarquistas na produção 
industrial. 

D) a exploração do trabalho operário para atingir o 
lucro da burguesia. 

E) o excesso de riqueza que existe na produção 
agrícola. 

30. No século XX, a cultura brasileira sofreu influências 
externas, mas também buscou momentos de 
autonomia. É importante salientar: 

A) o crescimento da bossa nova com Lupicínio 
Rodrigues e Noel Rosa. 

B) os romances de Graciliano Ramos que 
defendiam a monocultura em Alagoas. 

C) a poesia de Drummond de conteúdo romântico 
nos anos 1950. 

D) o movimento do rock nacional, surgido no final da 
década de 1960. 

E) a renovação que houve no cinema com diretores 
conhecidos como Cacá Diegues. 

31. As crises do feudalismo ajudaram a rever os hábitos 
sociais e as reflexões sobre a política. O Iluminismo, 
que surge nessa época, teve a participação de um 
pensador que fez uma sugestão para se pensar no fim 
do absolutismo. Estamos nos referindo a: 

A) Montesquieu. 
B) Kant. 
C) Descartes. 
D) Maquiavel. 
E) Hegel. 

32. O Modernismo criou espaço para o aparecimento de 
uma estética. Picasso foi um dos representantes 
significativos. Ele conseguiu: 

A) desprezar as técnicas desenvolvidas por Pierre- 
Auguste Renoir e Edgar Degas. 

B) explorar com habilidades, formas e cores que 
marcaram o século XX. 

C) ser admirado pelos expressionistas e clássicos 
do século XIX. 

D) afirmar a supremacia do impressionismo dos 
quadros geométricos. 

E) ter como modelos mitos destacados na época da 
pintura clássica. 

 

GEOGRAFIA  

33. Observe a fotografia a seguir. 

 
Fonte: Google.com.br 

 Pelos aspectos fisionômicos da vegetação, é correto 
dizer que se trata de um trecho do bioma: 

A) Floresta Pluvio-Nebular. 
B) Cerrado. 
C) Campo Limpo. 
D) Caatinga. 
E) Mata Ciliar. 

34. O rural se apresenta como um dos pilares indentitários 
do Estado de Alagoas até os dias atuais. Difícil discutir 
Alagoas, em suas diversas dimensões (social, política, 
cultural, econômica, ecológica e espacial), sem 
debater o papel que o rural e os sistemas produtivos 
agropecuários exercem sobre as políticas 
governamentais, a dinâmica social e econômica deste 
Estado (BARBOSA, Luciano Celso Brandão e 
BRANDÃO, Tatiana Frey Biehl. Agricultura familiar e 
desenvolvimento rural em Alagoas: Um olhar a partir 
do Censo Agropecuário de 2017. Rev. Econ. NE, 
Fortaleza, v. 51, suplemento especial, p. 173-194, 
agosto, 2020) 

 Com relação ao tema central do texto, é correto afirmar 
que: 

1) o Estado alagoano, desde sua formação, tem na 
agricultura sua base econômica, principalmente, 
a monocultura da cana-de-açúcar. 

2) a cultura canavieira exerceu influência e poder 
sobre atores e instituições que elaboravam e 
executavam as agendas de desenvolvimento 
sobre o território alagoano. 

3) o rural em Alagoas demanda um processo de 
desenvolvimento que, não só busque, mas 
efetive a geração de melhores condições de vida 
e que preserve e conserve os ecossistemas 
existentes nesse Estado da Federação. 

4) A maneira desigual de inserção comercial e o 
desenvolvimento do sistema produtivo agrário, 
em Alagoas, acabam, na prática, por excluir os 
agricultores familiares pouco capitalizados. 

 Estão corretas: 

A) 1 e 4 apenas. 
B) 2, 3 e 4 apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1 e 2 apenas. 
E) 2 e 3 apenas. 
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35. Para essa corrente demográfica, haveria uma total 
incompatibilidade entre a capacidade de reprodução 
humana e a possibilidade de produção dos meios de 
subsistência, uma vez que a população, quando não 
controlada, tende a crescer em progressão 
geométrica, enquanto os meios de subsistência 
aumentam em progressão aritmética (Anais do XXVI 
Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, 
julho 2011). 

 O texto está referindo-se à seguinte corrente da 
demografia: 

A) Ecossocialismo. 
B) Reprodutivismo Exponencial. 
C) Neomarxismo Populacionista. 
D) Malthusianismo 
E) Marxismo Cultural. 

36. Diversas unidades geológicas, com vários recursos 
petrográficos e minerais, são encontradas no território 
brasileiro, a exemplo desta que está destacada no 
mapa esquemático a seguir. Assinale-a. 

 

 
 

A) Bacia do Paraguai. 
B) Núcleo cristalino do Paraná. 
C) Bacia precambriana do Sudeste. 
D) Escudo sul-riograndense. 
E) Bacia do Paraná. 

37. O Catar, até a década de 1940, era um país muito 
pobre. Suas atividades econômicas limitavam-se, 
praticamente, à criação de camelos e à pesca de 
peixes e pérolas. Atualmente, se notabiliza pela 
elevada renda per capita e pelos investimentos na 
indústria. 

 Essa rápida transformação econômica deve-se, 
basicamente:  

A) à interferência econômica e técnica dos governos 
russo, espanhol e japonês. 

B) ao controle do Partido Comunista do Catar sobre 
a economia industrial. 

C) à exploração de extensos campos petrolíferos. 
D) à socialização dos meios de produção. 
E) à forte estatização de todos os meios de 

produção. 
 
 
 
 

38. Segundo diversos pesquisadores da área médica, as 
mudanças climáticas ambientais representam uma das 
maiores ameaças para a saúde da população mundial 
do século XXI, através de impactos indiretos, tais 
como os que são mencionados a seguir, exceto:  

A) deslocamentos forçados de populações. 
B) enfermidades das vias respiratórias. 
C) ondas de frio constantes.  
D) insegurança alimentar. 
E) desnutrição. 

39. Vêm-se acumulando no Brasil ao longo de cinco 
séculos de atividades humanas realizadas com 
descaso, diante do meio ambiente e da sua 
capacidade de resiliência para suportar tais agressões, 
provocando manifestações das mais variadas formas. 
São decorrentes do processo produtivo, com a 
possibilidade de controle. 

 O texto, especificamente, está referindo-se mais:  

A) aos passivos ambientais. 
B) às contradições entre capital, meio ambiente e 

trabalho em indústrias. 
C) aos controles geopolíticos e ambientais de áreas 

produtivas. 
D) aos ativos ambientais 
E) às condições climáticas responsáveis pela 

poluição industrial. 

40. O gráfico a seguir refere-se a um país asiático, que se 
destaca no sistema econômico mundial e vem 
crescendo bastante, do ponto de vista econômico, 
neste século. Neste pais, há uma presença marcante 
do Estado na economia. Identifique o país referido.  

 
 

A) Cingapura 
B) China 
C) Ucrânia. 
D) Japão 
E) Coreia do Sul 
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FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 

41. Há uma importante corrente na História da Filosofia em 
que se defendia que a Filosofia era importante como 
ajuda para compreender melhor os dogmas da 
Teologia. Essa relevante corrente chama-se: 

A) Escolástica. 
B) Espiritualismo. 
C) Renascimento. 
D) Teocentrismo. 
E) Patrística.  

42. Quando uma pessoa, usando a sua racionalidade, 
tenta descobrir as razões últimas que explicam cada 
coisa existente, ou simplesmente pensada, dizemos 
que: 

A) está tentando descobrir o sentido do próprio 
destino. 

B) está tentando descobrir as verdadeiras causas 
da ação de Deus na criação. 

C) praticando um ato de verdadeira pesquisa 
científica. 

D) está praticando um verdadeiro ato de filosofar. 
E) está praticando um verdadeiro ato de fé. 

43. Entende-se por herança social:  

A) O conjunto de tradições que numa etnia 
particular se cultiva como própria e que guarda 
com zelo para os descendentes. 

B) O conjunto de regras e credos que uma 
determinada religião observa, para manter sua 
originalidade e essência. 

C) Normas cultivadas por uma etnia específica no 
sentido de mantê-la coesa e fiel à sua 
originalidade.  

D) O conjunto de procedimentos que regulam a 
passagem de bens, de pais para filhos, nas 
famílias bem construídas. 

E) O conjunto de conhecimentos, costumes, 
experiências e valores culturais que uma geração 
lega à geração seguinte. 

44. A verdadeira Liberdade – aquela que constitui um 
atributo da essência humana – pode compreender-se 
como: 

A) Capacidade de o ser humano definir o próprio 
destino, independente de entraves de qualquer 
ordem. 

B) Capacidade de não ficar jamais preso às leis do 
determinismo, como os gregos aceitavam. 

C) Capacidade de um ser humano poder sempre 
escolher entre dois bens que se apresentam à 
sua própria vontade. 

D) Capacidade de se livrar sempre de quaisquer 
operações e costumes vindos do grupo étnico a 
que pertence. 

E) Capacidade de ir e vir, sem restrições sociais ou 
materiais, nem sofrer coação de quaisquer leis 
positivas ou religiosas. 

 
 
 
 

45. Uma instituição social pode entender-se como sendo: 

A) Um corpo social formado em torno de um 
objetivo positivo comum, cujos membros 
buscam, em suas convicções religiosas e morais, 
a força necessária para melhorar a sociedade. 

B) Um corpo social que, para uma mais plena 
realização humana dos seus membros, evita 
adequar-se aos modos de comportamento 
aceitos pela sociedade como um todo. 

C) Um corpo social que tem a última palavra acerca 
da flexibilidade e mobilidade crescente das 
decisões de vida a serem tomadas.    

D) Um corpo social – por exemplo a família, a 
escola, o Estado, a Igreja, o trabalho – que é 
formado para promover a integração de uma 
sociedade. 

E) Um corpo social cujos indivíduos se unem, 
perante um projeto ou interesse comum, visando 
sua realização humana de uma forma mais 
plena. 

46. A Sociologia como ciência tem muita importância nos 
currículos acadêmicos, pois: 

A) Depende dela o conhecimento das leis positivas 
que regulam uma sociedade. 

B) É uma ciência que ajuda a melhor compreender 
o ser humano, enquanto ser social. 

C) Através de um profundo conhecimento 
sociológico do homem, conseguimos desvendar 
o seu destino futuro. 

D) Sendo o ser humano essencialmente um ser 
social, ficaria incompleta sua formação sobretudo 
na dimensão religiosa.  

E) O método usado nesta ciência serve de modelo 
para as demais ciências sociais. 

47. A Sociologia como ciência, pode definir-se como: 

A) A disciplina que, estudando o grupo hereditário a 
que pertence, lhe fornece elementos para, cada 
vez mais, ajudar esse grupo a tornar-se mais 
sociável e feliz. 

B) A disciplina que estuda os vários caminhos que 
conduzem cada indivíduo à sua felicidade 
pessoal, independente das leis vigentes que 
regulam a sociedade como um todo. 

C) O ramo do saber científico que se ocupa das 
relações interpessoais a partir das emoções 
próprias de cada individuo.   

D) A disciplina que se ocupa em encontrar meios 
viáveis para cada ser humano ir descobrindo 
quais os caminhos para ser feliz, vivendo em 
sociedade. 

E) A disciplina que se ocupa de estudar a vida 
social humana, analisando as dinâmicas da 
sociedade como um todo, e dos grupos 
singulares que a compõem. 

48. A corrente filosófica que defende que a mente humana 
não consegue conhecer a verdadeira essência das 
coisas, mas tão somente as sensações que os nossos 
sentidos obtêm dessas coisas, chama-se: 

A) Empirismo. 
B) Iluminismo. 
C) Materialismo. 
D) Racionalismo. 
E) Existencialismo.  



 
 

 

Português/Literatura  Inglês  Espanhol  História  Geografia 
 

01 B  09 E  17 B  17 C  25 E  33 B 

02 A  10 A  18 E  18 B  26 C  34 C 

03 E  11 D  19 A  19 A  27 D  35 D 

04 C  12 C  20 D  20 E  28 A  36 E 

05 C  13 C  21 C  21 B  29 D  37 C 

06 E  14 D  22 D  22 E  30 E  38 C 

07 E  15 B  23 A  23 C  31 A  39 A 

08 B  16 C  24 C  24 A  32 B  40 B 

                 

Filosofia/Sociologia 
 

41 A  45 D 

42 D  46 B 

43 E  47 E 

44 C  48 A 
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PROVA TIPO 5 

 
 

Nome: Inscrição:  

Identidade:  Órgão Expedidor:  

Assinatura:  Sala: 
  

 

01 - Verifique se este CADERNO contém a página de RASCUNHO para REDAÇÃO e 48 questões. 
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno completo. Não serão aceitas 
reclamações posteriores. 

02 - As questões de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) estão numeradas de 17 a 24. Responda 
somente a prova de Língua Estrangeira correspondente à sua opção, feita no ato de inscrição.  

03 - Transcreva a REDAÇÃO da página de RASCUNHO para a FOLHA DE REDAÇÃO. 

04 - Observe a numeração do CARTÃO-RESPOSTA, pois o cartão serve para responder a um grupo 
de até 100 (cem) questões, devendo ser utilizadas as 48 (quarenta e oito) iniciais. 

05 - O CARTÃO-RESPOSTA deve apresentar seu número de inscrição e o TIPO de PROVA 
impressos. Confira seu CARTÃO-RESPOSTA e, caso observe alguma divergência, avise ao 
fiscal. 

06 - Assine a FOLHA DE REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA no lugar indicado. 

07 - Em cada questão, escolha a alternativa que responde corretamente ao que se pede. Preencha, 
então, no CARTÃO-RESPOSTA, a janela que corresponde à alternativa escolhida, com caneta 
esferográfica azul, após a devida conferência. 

08 - Só preencha o CARTÃO-RESPOSTA, após decidir-se, em definitivo, com relação à alternativa. 
Para o cômputo da prova, são equivalentes as respostas erradas, nulas ou em branco. 

09 - Ao término da prova, o candidato devolverá à mesa de fiscalização o CADERNO DE 
QUESTÕES, a FOLHA DE REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA devidamente assinados. Se 
não o fizer, será eliminado do Processo Seletivo. 

10 - Após conferência pela mesa do material entregue, o candidato assinará a Lista de Presença. 

11 - Transcreva o texto abaixo para o CARTÃO RESPOSTA. 
 

“A vida é feita de escolhas e eu escolhi ser médico.” 

LEIA COM ATENÇÃO 

R E D A Ç Ã O  
LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA  

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS / ESPANHOL)  

HISTÓRIA  
GEOGRAFIA  

FILOSOFIA/SOCIOLOGIA  
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MEDICINA 1º DIA PROVAS - 03.12.2021 

Escreva um comentário opinativo sobre o tema proposto em que você apresente 
argumentos que sustentem seu ponto de vista. Dê um Título a seu texto. 

 

 

A forma como vivemos a trajetória de nossas vidas previne e, de certa forma, antecipa a etapa do 
envelhecimento.   
Os cientistas defendem que precisamos mudar, radicalmente, a forma como encaramos o envelhecimento. 
Em vez de considerá-lo um processo comum e natural, devemos vê-lo como uma etapa da vida, que precisa ser 
“preparada e prevenida” ao longo da vida.  
Ou seja, a forma como vivemos nossas vidas tem um impacto muito grande sobre o ritmo do avanço do “relógio 
do envelhecimento”. Hoje, com os avanços da ciência, podemos preveni-lo e mudar o ritmo deste “relógio”.   
 

 

TEMA: O ‘envelhecimento’ pede “outros olhares”, outros modelos de percepção. 

 

1. Título: 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
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PORTUGUÊS / LITERATURA 

 TEXTO 1 

Ninguém nasce escritor; e o processo que transforma 
alguém em um artista da palavra é um enigma. Entretanto, 
existem evidências de escritores que travaram lutas com as 
palavras e muitos passam por etapas semelhantes aos 
redatores leigos ou iniciantes.  É preciso, antes de tudo, 
compreender que todas as pessoas podem chegar a 
produzir bons textos e que isso não é uma questão de ser 
beneficiado ou abençoado pelos deuses, que favorecem o 
nascimento de talentosos. É necessário identificar 
bloqueios, porventura construídos ao longo de um percurso 
continuado e persistente.   

(Nilson de Souza. Zero Hora. 17/7/1996) Fragmento adaptado.  

01.  As considerações divulgadas pela Linguística até 
agora dão conta de que a modalidade oral da 
linguagem é aprendida espontaneamente pelas 
crianças, enquanto a modalidade escrita exige um 
longo processo de instrução formal. Na verdade, o 
ensino institucional da escrita exige ou pressupõe: 

1) a exposição prática a diferentes tipos e gêneros 
de textos escritos, como também de diferentes 
funções interativas.   

2) atividades de produção de textos, conforme os 
recursos da continuidade semântica, estipulados 
pelas teorias textuais da coesão e da coerência.  

3) a correção gramatical e léxica, que corresponde a 
uma exigência textual, em qualquer situação de 
interação verbal 

4) a apresentação organizada dos recursos formais 
e de conteúdos que permitam uma argumentação 
coerente e esclarecedora. 

5) a seleção de um vocabulário erudito em qualquer 
situação da atividade verbal e da interação social.   

 Estão corretas as alternativas: 

A) 1, 2 e 4 apenas. 
B) 2 e 5 apenas. 
C) 3 e 4 apenas.  
D) 1 e 5 apenas.  
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

02. Vimos como é particularizado o processo de 
aprendizagem da escrita. Mas, existem crenças ou 
mitos, em relação às características específicas da 
escrita. Identifique, nas alternativas abaixo, uma 
afirmação que desmente tais crenças ou mitos. Ou 
seja, na verdade, a percepção da escrita, hoje, carrega 
alguns desses mitos, embora haja quem acredite que: 

A) as normas presentes aos textos orais dispensam 
as regularidades gramaticais. Ou seja, a língua 
oral é caótica. 

B) predominam, na língua oral, normas sintáticas 
que supõem a desconcentração e o ‘à vontade’ 
social'. 

C) a escrita constitui um processo de aprendizagem 
que exige prática escolar e social continuada e 
persistente.   

D) a língua oral é menos controlada e menos 
regulada pela gramática do que a língua escrita. 

E) o ato de escrever faz oposição sistemática à 
língua oral, em vários itens e aspectos.  

 

03. As criações literárias, por serem o que são, 
transparecem vestígios dos contextos históricos da 
época em que foram produzidas. São, assim, de certa 
forma, representações de aspectos sociais e culturais 
de cada época. Por exemplo, estão bem definidos os 
seguintes períodos. 

1) No Barroco, a literatura gira em torno do conflito e 
da tensão que existiam entre os valores 
mundanos e os interesses espirituais, entre a 
religiosidade e os valores mundanos. Daí, o gosto 
pelas figuras de linguagem que representassem 
sentidos opostos, de antíteses ou de paradoxos. 

2) No Romantismo, a descoberta das condições da 
natureza da colônia recém-descoberta propicia 
um valioso suporte à expressão da classe rural.  

3) A criação literária própria do Realismo – 
sobretudo na prosa – sofreu influência do 
positivismo e dos avanços das ciências. As ideias 
sobre formas democráticas de governo passaram 
a integrar os interesses dos intelectuais 
brasileiros. 

4) A poesia do Parnasianismo inspira-se na forma 
clássica e recupera o gosto pela arte poética, 
respeitando os princípios e as diretrizes da 
perfeição da forma e da ‘da arte pela arte’.  

5) No Modernismo, prevalece o interesse por 
manter os cânones literários de valorização da  
forma, da métrica, da rima, da submissão às 
normas da sintaxe portuguesa, um ideal proposto 
por muitos poetas do início deste período, do 
Modernismo.  

 Estão corretas as seguintes alternativas: 

A) 1, 2, 3 e 4 apenas. 
B) 2 e 3 apenas. 
C) 1 e 5 apenas. 
D) 4 e 5 apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

04. Analise os comentários feitos em relação ao fragmento 
de texto seguinte, de autoria do Professor Cristóvão 
Tezza:  

“Agora, com a Internet a palavra escrita voltou inesperada 
ao palco de uma forma onipresente. Não há uma página na 
internet sem uma palavra escrita; não há um só dia em que 
não se escreva muito no monitor, e não se leia outro tanto. 
Os velhos diários dos adolescentes do passado voltaram 
em forma de blogs – a intimidade trancada na gaveta de 
ontem agora se escancara para o mundo.” 

 De acordo com o fragmento de texto transcrito acima: 

A) a leitura acompanha essa tendência da 
modernidade, ainda que os mais jovens 
permaneçam apegados às suas preferências. 

B) a Internet, de certa forma, inaugurou um tempo 
diferente: voltaram os costumeiros diários a 
despeito de: ‘sob formas tradicionais’.  

C) “a intimidade” perdeu sua natureza de 
“confissões privadas”, mas manteve seu caráter 
formal. 

D) em: “a intimidade trancada na gaveta”, o autor do 
texto preferiu usar a linguagem metafórica.  

E) a palavra escrita assumiu evidência social, 
embora de forma reservada e restrita. 
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 TEXTO 2  

A Linguagem e suas funções  

(1) As chamadas Línguas Naturais, a Pintura, a Música, os 
sistemas gestuais, bem como sistemas particulares de 
signos, como o Código Morse, são exemplos de diferentes 
linguagens utilizadas pelo ser humano. Algumas dessas 
linguagens são universais (como as Línguas Naturais e a 
música, presentes em todas as culturas do mundo); outras 
se desenvolveram nas chamadas culturas letradas, após o 
desenvolvimento, a especialização e a sofisticação dos 
usos da escrita. Quando entram em jogo signos como as 
cores, os desenhos e as imagens de modo geral, fala-se 
em linguagem visual, em oposição à linguagem verbal. 

(2) Cabe observar que o que se costuma designar como 
“linguagem” animal (das formigas, das abelhas) não passa 
de um sistema de comunicação entre os membros de uma 
mesma espécie. Embora muito sofisticados, tais sistemas 
não chegam a constituir linguagem no sentido aqui definido, 
uma vez que falta aos animais a consciência de que usam 
um sistema de signos para comunicar-se com seus 
semelhantes. Por essa razão, tais sistemas não podem ser 
vinculados a atividades cognitivas como a interpretação e a 
representação da realidade.  

(3) Dentre os exemplos de linguagens citados, cabe 
destacar as Línguas Naturais (inglês, chinês, português, 
espanhol etc.), que são sistemas de signos linguísticos. Os 
signos linguísticos são os elementos de significação nos 
quais se baseiam as línguas, e possuem uma dupla face: 1) 
a face do significante (ou seja, o suporte sonoro ou visual 
para uma ideia); 2) a face do significado (ou seja, a própria 
ideia ou o conteúdo cognitivo que representa parte 
constitutiva do signo). Os significantes são de número finito 
de sons vocais, e variam de língua para língua.  

(4) Dado que a linguagem decorre das práticas sociais de 
uma cultura humana e as representa e modifica, o exercício 
da linguagem constitui uma atividade de interação 
predominantemente social. É por isso que as linguagens 
desenvolvidas pelo homem pressupõem a atividade do 
conhecimento, por parte de seus usuários, do valor 
simbólico dos seus signos.            

(Maria Luísa Abaurre. São Paulo: Português – Língua e Literatura. 

Editora Moderna, 2000,  p. 1-20.   

05. O Texto 2 defende, em sua globalidade, uma 
caracterização da linguagem humana, que deve ser 
reconhecida, conforme as descrições abaixo:   
A) decorrente das práticas sociais das culturas 

letradas: seus signos distinguem-se por 
apresentar um caráter visual. 

B) é desprovida de normas, uma vez que independe 
da situação dos contextos e das práticas sociais. 

C) semelhante à linguagem das formigas e das 
abelhas; em algumas situações, ou culturas, 
pode apresentar uma atividade assistemática.  

D) pressupondo que cada signo tem um valor 
simbólico e contextualizado, é um sistema de 
signos regulares, mas situacionalmente 
variáveis. 

E) falta, a seus usuários, a consciência de que 
usam um sistema de signos a fim de interagir e 
comunicar-se.  

06. Segundo texto 2, a compreensão da linguagem 
humana defende o seguinte princípio:  

A) A face significante do signo linguístico pode 
variar de língua para língua, dado a seu caráter 
simbólico.  

B) O exercício da linguagem, em alguns contextos, 
constitui, excepcionalmente, uma atividade 
destinada à interação social. 

C) Os sistemas usados pela linguagem humana são 
desprovidos da capacidade de ‘representar a 
realidade’. 

D) O valor representativo-simbólico dos signos é 
sistematicamente desconhecido dos usuários da 
linguagem. 

E) As práticas sociais não podem ser modificadas 
pela atuação dos usos linguísticos. 

07. Analise a declaração: “Celular no carro é tão perigoso 
quanto bebida”. Essa afirmação pode estar 
funcionando, especificamente, em um contexto 
urbano, como:  

A) um elogio. 
B) um protesto. 
C) uma negação.  
D) uma advertência.   
E) uma  demarcação. 

08. O Texto 2 atribui alguns elementos caracterizadores 
da linguagem humana. Identifique-os. Ou seja, a 
linguagem humana tem as seguintes características:  

1) Meio de comunicação entre os membros da 
mesma espécie.  

2) Possui dois constituintes essenciais, o 
significante (de número finito) e o significado.  

3) Como outros tipos de linguagem, exibe um 
caráter universal; ou seja, presente em todas as 
culturas do mundo.  

4) Pode ser vinculado a atividades cognitivas, como 
a interpretação e o caráter simbólico. 

5) A face do significado constitui o suporte visual ou 
sonoro do signo linguístico.  

 Estão corretas as alternativas:  

A) 2, 3 e 4 apenas.  
B) 1 e 5 apenas. 
C) 1 e 2 apenas. 
D) 2 e 5 apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

09. Para o êxito na compreensão do Texto 2, é preciso 
que o entendamos como: 

A) uma discussão teórica, bem fundamentada, que 
tem como foco esclarecer dúvidas sobre a 
constituição da linguagem e das línguas naturais. 

B) uma crônica, que versa sobre as faces 
componentes da linguagem visual e suas 
particularidades em relação aos elementos 
significantes. 

C) uma divulgação em edital, direcionado a 
professores recém-formados em ordem a um  
concurso acadêmico.  

D) uma introdução de um livro escolar, que trata da 
divulgação e do ensino de questões em torno 
das  variações gramaticais e lexicais das línguas 
humanas.   

E) uma narrativa, com fatos, com personagens e um 
conflito, que é, no final, felizmente, solucionado. 
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10. A coesão – propriedade constitutiva dos textos – 
requer alguns recursos, como, por exemplo: certas 
reiterações, ou seja, tudo que possa reforçar a 
continuidade semântica do que é dito. É assim que, 
em cada texto, se costuma reiterar certas ideias ou 
expressões. Analise, a propósito das regularidades 
exigidas pela coesão, as alternativas seguintes:  

1) Há palavras que se repetem ou que guardam 
afinidade de sentido ou de forma, como ‘língua’, 
‘linguagem’, ‘linguístico’ e nomes 
semanticamente afins.  

2) Expressões que têm como função estabelecer 
conexão entre partes do texto, como: “por isso”; 
“Dado que”, “nos quais”, “ou seja”, etc.  

3) O uso de retomadas pronominais, isto é, o uso de 
pronomes em contextos de retomada, como em: 
‘seus usuários’, ‘seus signos’, expressões que 
retomam referências feitas em segmentos 
anteriores do texto.  

4) Afinidade semântica entre as palavras do texto, o 
que contribui, fortemente, para a desejada 
continuidade referencial ou predicativa do que é 
dito.  

5) A utilização de palavras sinônimas, como 
‘cognitivo’, e ‘significado’, ‘linguagem’ e ‘escrita’, 
‘divulgação’ e ‘aprendizagem’. 

 Estão corretas: 

A) 1, 2 e 3 apenas. 
B) 1, 2, 3 e 4 apenas. 
C) 3, 4 e 5 apenas. 
D) 2, 3 e 5 apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

11. O uso da norma culta da gramática portuguesa 
costuma ser socialmente valorizada, como algo 
distintivo e de prestígio. Identifique a alternativa em 
que o uso da crase está em concordância com as 
normas sintáticas e ortográficas.  

A) À exposição mostrou as vanguardas europeias 
as visitantes brasileiras.  

B) A exposição durou toda à semana; dia à dia, sem 
interrupção. 

C) Graças às minhas alunas expositoras, não perdi 
nenhuma sessão apresentada. 

D) Quando compreendi que às coisas são reais e 
todas diferentes, comecei à não saber que 
função têm.  

E) Dediquei o livro à meus filhos e à  minhas filhas 
para incentivá-los à escrever.   

12. A obra literária pode ser uma fuga da realidade; 
qualquer leitura que se faz como distração possui essa 
função _________. A palavra que preenche, 
contextualmente, a lacuna acima é: 

A) imperfeita. 
B) mecânica. 
C) inconsistente. 
D) evasiva. 
E) rigorosa.   

 

 

 

 

 

MAR PORTUGUÊS 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,  
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena,  
Se a alma não é pequena. 
Quem passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu.  

Fernando Pessoa. 

13. Analisando e interpretando o poema acima, pode-se 
aceitar que: 

1) O poema parece expressar um sentimento de  
"ufanismo" em relação à bravura e à audácia das 
viagens e descobertas do além-mar. 

2) O verso que declara “Tudo vale a pena, se a 
alma não é pequena” mostra um nexo sintático e 
semântico de 'condição'.  

3) Nos últimos versos, o que se expressa é um 
desabafo que sugere sentimentos de gratificação. 

4) Choros e dores, além de casamentos adiados, o 
‘eu’ lírico acredita que valeu a pena, pois acredita 
que cabe ao ’mar’ espelhar o céu. 

 São comentários que expressam sentimentos 
provocados pelo poema:  

A) 1, 3 e 4 apenas. 
B) 1 e 3 apenas.  
C) 2, 3 e 4 apenas. 
D) 1 e 2 apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

14. Sob o ponto de vista das normas sociais, analise as 
alternativas seguintes, quanto às regras da 
concordância verbal e nominal, conforme a ‘norma 
culta’, isto é, a norma gramatical que usam as pessoas 
escolarizadas, em situação de monitoramento. 
Identifique a alternativa inteiramente correta.   

A) As linguagens desenvolvidas pelo homem 
pressupõe a atividade do conhecimento, embora 
formigas e abelhas também use sistemas de 
comunicação. 

B) Qual das linguagens humanas têm sistemas 
universais e primam pela concretização textual e 
discursiva? 

C) Nenhuma das linguagens humanas dispensa o 
concurso do significante e do significado. 

D) Alguma das línguas naturais exibem um 
vocabulário limitado e circunscrito a seus 
contextos sociais.  

E) A linguagem humana decorre das práticas 
sociais que as representam e as modificam e 
constituem privilégio da espécie humana. 
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O que há de mais importante em todo tipo de Arte?  
Literatura ou não? É a aproximação, a comunhão que ela 
estabelece entre seres humanos, mesmo a distância, 
mesmo entre mortos e vivos. O tempo não conta para isso. 
Somos contemporâneos de José de Alencar, de Fernando 
Pessoa, Shakespeare e de Virgílio. Somos amigos pessoais 
deles. (...). É. E constitui uma das grandes alegrias da vida. 
Palavra, música, arte de todas as formas: essas coisas têm 
sua magia. Ai de quem não a sente.  

(Carlos Drummond de Andrade. Tempo, vida, poesia. Rio de 
Janeiro: Record, 1986, p. 58-59). 

15. Tomando o Texto de Drummond como objeto de 
compreensão e análise, percebe-se que: “Palavra, 
música, arte, sob todas as formas, todas têm a sua 
magia. “Ai de quem não a sente!”. O fragmento 
destacado por Drummond poderia exemplificar “uma 
ação de linguagem”, como, por exemplo: 

A) “uma definição”. 
B)  “uma palavra de repúdio”.   
C) uma “acusação”.  
D)  “um lamento”.  
E) “uma ordem”. 

Após a Semana de Arte Moderna, alguns escritores de 
diferentes regiões do país começaram a produzir obras em 
prosa que retratavam criticamente a realidade social e 
política do Brasil. Passaram a tematizar questões como a 
seca, a desigualdade social, a vida miserável e indigna dos 
retirantes, os costumes escravagistas e o coronelismo, 
apoiado na posse das terras. Esses problemas muitas 
vezes eram desconhecidos do público leitor dos centros 
urbanos da época.  

Em 1926, em Recife, a proposta estética do Modernismo 
firmou-se em um Congresso, no qual escritores nordestinos 
tomaram a decisão de criar uma prosa regional 
comprometida com a participação política e a denúncia 
social.  

(Graça Sette, Márcia Travalha; Rosário Starling. Literatura – trilhas 

e tramas. São Paulo: Leya, 2015, p. 494. Fragmento). 

16. O Fragmento transcrito acima se refere ao movimento 
que deu origem ao conhecido “Romance de 30”, o qual 
contou, entre seus principais representantes e 
produções, os seguintes nomes: 

1) José Lis do Rego (Menino de Engenho).  
2) Graciliano Ramos (Caetés, São Bernardo. Vidas 

Secas).  
3) Rachel de Queiroz (O Quinze), e Oswaldo de 

Andrade (Memórias sentimentais de João 
Miramar).  

4) Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira 
e Murilo Mendes (Terras do sem fim). 

 Estão corretas as alternativas: 

A) 1, 2 e 3 apenas. 
B) 1, 2, 3 e 4. 
C) 2 e 3 apenas. 
D) 1 e 4 apenas. 
E) 2 e 4 apenas. 

 

 

 

 

 

INGLÊS  

 Read the following text and answer the following two 
questions based on it. 

E-cigarettes could be prescribed by NHS 
in world first 

England could become the first country in the world to 
prescribe medicinally licensed e-cigarettes to cut smoking 
rates. 

Fresh guidance from the medicines regulator paves the way 
for vaping products to be prescribed on the NHS to tobacco 
smokers. 

E-cigarettes were the most popular aid used by smokers 
trying to quit in England last year, and health chiefs say they 
have led to some of the highest success rates, alongside 
local “stop smoking” services, with up to 68 per cent 
successfully quitting. 

But the move could be controversial, after American 
scientists said earlier this month that people using the 
devices were 8.5 per cent more likely to relapse within 12 
months and return to using their old cigarettes than people 
who quit entirely. 

US researchers revealed they had found that as well as 
nicotine, e-cigarettes contain unidentified chemicals that 
could have health risks. 

A separate study, in the UK, suggested that vaping could 
affect people’s lungs just as much as cigarette smoking. 

Researchers at Manchester Metropolitan University Institute 
of Sport found both smokers and vapers showed similar 
obstruction of the airways in the lungs that can affect 
people’s ability to efficiently take in air. 

However, experts in the UK and US have generally 
concluded that regulated e-cigarettes are less harmful than 
smoking. A medicinally licensed e-cigarette would have to 
pass even more rigorous safety checks, officials say. 

Manufacturers will be able to submit their e-cigarettes to the 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency to 
gain approval just like other medicines. 

Earlier this month, the Food and Drug Administration in the 
US gave regulatory approval for the first time to a handful of 
e-cigarette products after banning tens of thousands of 
others from being marketed. 

E-cigarettes are battery-powered devices with cartridges 
filled with a liquid that contains nicotine and flavourings. The 
liquid is heated into a vapour, which the smoker inhales. 

More than 6 million people in England still smoke, and they 
see their GP at least a third more often than non-smokers, 
according to the NHS. Almost 64,000 people died from 
smoking in England in 2019, official figures show. 

Adaptado de: <https://www.independent.co.uk/news/health/nhs-
smoking-e-cigarettes-medical-prescription-b1947287.html> 

Acessado em 29 de outubro de 2021 

17. Regulatory agencies need to give their approval 
concerning e-cigarettes marketing but many brands 
have been accordingly 

A) licensed. 
B) barred. 
C) approved. 
D) accredited 
E) allowed. 
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18. According to the text 

1) England is bound to officially use e-cigarettes to 
fight smoking. 

2) e-cigarettes have not been used in order to help 
smokers quit. 

3) scientists are sure of the total success of e-
cigarettes as an aid.  

4) other substances in e-cigarttes have been found 
to be harmful. 

5) people’s lungs may be affected both by vaping 
and by cigarettes. 

 The following alternatives are right: 

A) 3 and 5 only. 
B) 2 and 4 only. 
C) 2, 3 and 5 only. 
D) 1 and 3 only. 
E) 1, 4 and 5 only. 

 Read the chart below and answer the following 
questions based on it. 

 

U.K. U.S. France. Brazil India China Vietnam 

Source: World Obesity Federation, Covid-19 and Obesity: The 2021 Atlas 
Covid deaths as of Jan. 1, 2021; Adult overweight BMI > 24kg/m2 (2016) 
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DangerousWeight 
Countries with higther obesity rates have seen more deaths from Covid-19 

Disponível em:https://news.bloomberglaw.com/coronavirus/covid-
deaths-surge-where-obesity-rates-are-high-report-

shows?utm_source=rss&utm_medium=CVNW&utm_campaign=000
00177-fd93-d89d-ab77-fffb4af10003 Acessado em 10 de outubro 

de 2021. 

19. According to the chart above we can assert that 

A) deaths from Covid-19 in India surpass those of 
the USA.  

B) Brazil and France rank just above the US and UK 
statistics. 

C) there aren’t obese people neither in China nor in 
Vietnam. 

D) the more obese the population the more Covid-19 
deaths. 

E) obesity rates lack any connection with Covid-19 
deaths. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Read the text below and answer the following two 
questions based on it.  

Meet Peyo, the horse that detects cancer 
and takes care of sick people 

Peyo is a 14-year-old horse that his owner, Hassen 
Bouchakour, used in dressage shows. After shows, the 
horse would seek out contact with specific individuals in the 
crowd. It was thanks to this that Bouchakour discovered 
something surprising: Peyo has the ability to detect if people 
are suffering from cancer or are otherwise weak or dying. 

Peyo’s amazing ability not only serves to diagnose diseases 
that have not yet shown their face. It’s also been proven that 
his presence can help to improve the quality of life of 
patients in a hospital. In some cases, his visits have even 
made it possible to reduce the patients’ medication. 

The staff is familiar with the horse; he enters the building 
with Bouchakour and passes through a sanitary protocol, 
then gets on the elevator and decides which room to visit. 
Peyo is thoroughly cleaned and disinfected before and after 
each hospital visit. 

He’s close and affectionate with the sick, nuzzling up to 
them and sometimes licking them. “He’s a horse that 
behaves differently with people in delicate condition,” 
Bouchakour explains. 

Equine therapy has been in use for many years. But Peyo’s 
gift for detecting illnesses and his ability to be part of the 
treatment of hospitalized patients have led to his being 
scientifically studied by experts in palliative care, geriatrics 
and pediatrics.  

A visit from Peyo is a high point in the day-to-day life of 
patients at these French hospitals, while opening up hopeful 
horizons for medicine. 

Adaptado de: < https://aleteia.org/2021/06/02/meet-peyo-the-horse-
that-detects-cancer-and-takes-care-of-sick-people/> Acessado em 

09 de outubro de 2021 

20. Peyo 

A) had his abilities found out due to how it behaved 
in dressage shows. 

B) has the ability to cure sick people from their 
illnesses in any situation. 

C) has been suffering from cancer and duly gotten 
the world’s attention. 

D) visits patients without ever going through rigid 
sanitary protocols. 

E) and his owner have always known about the 
abilities that it has. 

21. Equine therapy has a long tradition but Peyo is 
knowingly different 

A) because he’s made it possible for other animals 
to be used in therapy. 

B) because he acts normal regardless of the 
patient’s condition at that time. 

C) and that has made scientists want to research 
him in several fields. 

D) for what he’s done to keep tradition unchanged 
within medicine realms. 

E) for being able to talk to patients he chooses when 
he is in hospital. 
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 Read the text below and answer the following three 
questions based on it. 

Cutting Out Even a Little Salt Can Have 
Big Health Benefits 

Sometimes, seemingly small changes in a health 
measurement can make a very large difference to people’s 
well-being. Such is the case with the effect on blood 
pressure of the essential nutrient sodium, the problematic 
half of the popular flavoring agent sodium chloride, 
commonly known as salt. 

The amount of salt that is safe for people to consume has 
been embroiled in controversy for a century. Scores of 
studies of varying quality linking sodium intake and health 
have swung the pendulum back and forth, stymieing 
regulations to limit sodium in most commercially prepared 
foods. Some people are especially sensitive to sodium’s 
ability to raise blood pressure, but given how common high 
blood pressure already is, and how difficult it is to avoid 
consuming too much salt, many experts maintain that the 
safest approach is an overall reduction in sodium levels in 
prepared and processed foods. 

More than 100 million Americans have high blood pressure, 
a disorder that increases their risk of heart attacks and 
strokes, and which, for many people, is made worse by 
consuming too much sodium. Just a four-millimeter rise in 
blood pressure — say, from 130 to 134 millimeters of 
mercury — can jeopardize the health of some people, and 
the blood pressure of those who are especially salt-sensitive 
can rise by 10 or more millimeters of mercury on a typical 
high-salt diet. In 2010, a Stanford University team estimated 
that cutting about 350 milligrams of sodium a day (less than 
a sixth of a teaspoon) would lower systolic blood pressure 
by only 1.25 millimeters of mercury yet avert about a million 
strokes and heart attacks. 

The human species evolved on a very low-sodium diet of 
200 to 600 milligrams a day. In fact, our bodies are 
designed to conserve sodium and get rid of potassium, 
which explains why a high-sodium diet can be a problem.  

Though doctors have long argued that Americans should 
consume less salt, the wheels of regulatory action turn at a 
glacial pace, and modifying people’s taste buds is equally 
challenging. 

Adaptado de: < https://www.nytimes.com/2021/10/11/well/eat/salt-

blood-pressure.html> Acessado em 17 de outubro 2021. 

22. According to the text 

A) a four-millimeter rise in blood pressure would be 
insufficient to cause any harm. 

B) cutting 350mg of salt a day could trigger 
thousands of heart attacks and strokes. 

C) humans have had a very high intake of sodium all 
throughout their history. 

D) many Americans with high blood pressure could 
profit from consumming less salt. 

E) regulating the amount of salt used in foods can 
be done very quickly and easily.  

 

 

 

 

 

23. It is argued that even a small reduction in salt 
consumption 

A) turns out to be meaningless and useless for its 
users. 

B) will effectively keep consumers from any health 
issue. 

C) might lead consumers to dangerously bad 
consequences.  

D) can result in a lot of improvement of a person’s 
health. 

E) should make anyone’s blood pressure actually 
soar.  

24. Concerning the appropriate amount of salt 
consumption 

A) the most sensitive people to high blood pressure 
could worsen their health. 

B) there has been a lot of disagreement as regards 
its relationship with health. 

C) specialists recommend raising its overall amount 
in industrialized food. 

D) consensus has made it possible for regulation to 
be implemented accordingly. 

E) most people find it extremely easy to avoid 
consuming too much salt. 
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ESPANHOL  

¿Qué es la atención primaria de la salud (APS) 

El rasgo fundamental de la APS es su compromiso con la 
salud de las personas antes de que se encuentren 
enfermas, sumado a otras responsabilidades de la medicina 
tradicional, más dedicada a los aspectos curativos. 

La APS es una estrategia que concibe integralmente los 
problemas de salud / enfermedad y de atención de las 
personas y el conjunto social. No solo provee servicios de 
salud, sino que afronta las causas últimas (sociales, 
económicas y políticas) de la asistencia sanitaria. En su 
visión integra la asistencia, la prevención de enfermedades, 
la promoción de la salud y la rehabilitación. Su misión 
consiste en extender el sistema sanitario hacia todas las 
personas permitiendo conocer la realidad social y sanitaria 
de la población, mejorando la comunicación entre el 
individuo y su familia y la medicina científica. 

El propósito de la atención primaria de la salud consiste en 
mejorar el estado sanitario de la población, involucrándola a 
través de la participación social, brindando cobertura 
universal mediante actividades de promoción y prevención 
de la salud, por medio de la visita periódica domiciliaria del 
agente sanitario (en las escuelas, por ejemplo), con apoyo 
continuo y sistemático de la consulta médica y odontológica 
programada, y con todas las prestaciones incluidas en los 
Programas de Salud, coordinando sectorialmente en pro del 
bienestar comunitario. 

Adaptado de Salud – Notas varias www.suteba.org.ar 

17. ¿Cuál sería la característica fundamental de la APS? 

A) Una propuesta de diversas estrategias para los 
problemas de salud. 

B) La búsqueda de soluciones para curar a las 
personas enfermas. 

C) La atención a la salud de las personas antes de 
encontrarse enfermas. 

D) Una concepción no compatible con la medicina 
tradicional. 

E) Una visión integrada de la asistencia. 

18. Es propósito de la Asistencia Primaria en Salud (APS): 

A) Desarrollar actividades de promoción y 
prevención de la salud. 

B) El atendimiento específico solo a algunos 
sectores de la población, como el infantil. 

C) La cura de los pacientes, solo cuando ya se haya 
manifestado en ellos una enfermedad. 

D) Una restricción mayor en las prestaciones de los 
Programas de Salud. 

E) Mantener exclusivamente los métodos y 
procedimientos de la medicina tradicional. 

19.  “…sumado a otras responsabilidades de la medicina 
tradicional…” (primer párrafo). En este fragmento, 
podemos sustituir “sumado”, sin cambio de sentido, 
por: 

1) además de. 
2) más que. 
3) junto con. 
4) añadido a. 
5) en lugar de. 

 Son correctas: 

A) 1, 3 y 4 solamente 
B) 2, 3 y 5 solamente 
C) 1, 4 y 5 solamente 
D) 2, 3 y 4 solamente 
E) 1, 2, 3, 4, 5 

20. A propósito de la APS, es correcto afirmar que: 

1) está centrada en el paciente, concebido este de 
forma individual. 

2) se preocupa por estudiar las causas económicas 
y políticas que inciden en la asistencia sanitaria. 

3) posee una visión integral de los factores que 
están relacionados con la asistencia en salud. 

4) permite una mejora en la comunicación entre la 
medicina y sus usuarios. 

5) solo pretende proveer servicios sanitarios de 
forma exclusiva. 

 Son correctas: 

A) 1 y 5 solamente 
B) 3 y 4 solamente 
C) 1, 2 y 5 solamente 
D) 1, 2, 3, 4, 5 
E) 2, 3 y 4 solamente 
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La práctica de la medicina tradicional en 
América Latina y el Caribe 

La utilización de la llamada medicina tradicional en países 
de América Latina ha entrado en una nueva etapa. Con el 
incremento de la demanda de alternativas terapéuticas 
ajenas, en conceptos y prácticas, al modelo científico 
biomédico, la medicina tradicional se encuentra enmarcada 
hoy en un contexto que hace algunos años no existía. De 
ahí, el notable crecimiento de algunos de sus recursos en 
países industrializados, aunque haya venido acompañado 
por cambios en la composición de la oferta de servicios 
terapéuticos, formas distintas de entender la salud y la 
enfermedad, así como la utilización combinada de muchas 
de estas formas terapéuticas.  

La medicina tradicional representa hoy una opción 
importante de repuesta ante las necesidades de atención a 
la salud en diferentes países de América Latina y el Caribe, 
a pesar de su presencia subordinada en los sistemas 
oficiales de salud y de la situación de ilegalidad que 
comúnmente guardan. Esta participación ha sido 
reconocida por organizaciones internacionales de salud 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 
quienes han emanado intentos de apoyo y promoción de 
políticas dirigidas a articular esta medicina en los sistemas 
oficiales de salud.  

La regulación de la medicina tradicional en América Latina y 
el Caribe no se realiza mediante la aplicación de un cuerpo 
de leyes. Pese al trabajo realizado en materia de legislación 
de la práctica de la medicina tradicional, las aplicaciones de 
estos instrumentos son poco precisas. Este proceso sin 
reglas se convierte más en un control que en una 
regulación, que depende de las asimetrías de poder entre 
quienes controlan (dependencias gubernamentales) y 
quienes son controlados (terapeutas tradicionales). No 
obstante, la incapacidad de las agencias gubernamentales 
para aplicar un control estricto abre espacios de práctica, 
que se expresan en forma de tolerancia forzada. En ningún 
país existe el equivalente a un permiso o licencia para 
autorizar la práctica de la medicina tradicional, como 
sucede con los grupos profesionales (con formación 
escolarizada bajo el paradigma biomédico) del campo de la 
salud. Por tanto, el vacío estatutario en el campo regulatorio 
es enorme. Sin embargo, en la práctica, en países como 
Chile o Ecuador, existen penas por practicar la medicina 
tradicional sin autorización del gobierno. 

 (Adaptado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342001000100006) 

21. Acerca de la importancia de la medicina tradicional en 
el contexto hispanoamericano, es correcto afirmar que: 

1) su presencia está subordinada a los sistemas 
oficiales de salud. 

2) su importancia no ha sido apoyada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

3) se suele dar una situación de cierta ilegalidad en 
algunos de los países. 

4) se ha producido un fuerte apoyo a su presencia 
por parte de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

5) representa una opción importante de respuesta a 
las necesidades de atención a la salud. 

 Son correctas: 

A) 1, 2, 3 y 4 solamente 

B) 2, 3 y 5 solamente 
C) 1, 2 y 4 solamente 
D) 1, 3, 4 y 5 solamente 
E) 1, 2, 3, 4 y 5 

22. Según los autores del texto, la medicina tradicional en 
América Latina, se caracteriza por: 

A) una regulación muy desarrollada en los países 
en los que se practica. 

B) una utilización tan masiva, que se hace 
conveniente la exigencia de su sustitución por el 
modelo científico biomédico. 

C) un desarrollo tal en su utilización y concepción 
que puede afirmarse que inaugura una nueva 
etapa. 

D) una trayectoria muy diferente a la que en los 
últimos años se ha producido en países 
industrializados. 

E) una reducción en la demanda de las terapias 
alternativas que la caracterizan. 

23. Según el texto, la regulación que, de la medicina 
tradicional, en América Latina y el Caribe se da en 
América Latina y el Caribe: 

A) permite simetrías en el tratamiento dado a los 
profesionales biomédicos y a los que practican 
este tipo de medicina. 

B) hay países en los que se prevén puniciones a 
quienes practican la medicina tradicional 

C) las leyes han sido desarrolladas a partir del 
diálogo equitativo entre los gobiernos y los 
profesionales. 

D) las agencias gubernamentales son capaces de 
llevar a cabo un estricto control de las prácticas 
de medicina tradicional. 

E) está recogida, en términos generales, en 
procesos que tienen su reflejo en una legislación 
específica. 

24. “De ahí, el notable crecimiento de alguno de sus 
recursos…” (primer párrafo del texto). En dicho 
contexto, la expresión “de ahí”, puede ser sustituida, 
sin cambio alguno de sentido, por: 

A) prueba de ello. 
B) entonces. 
C) por que. 
D) mientras. 
E) de igual forma. 

 
 

HISTÓRIA  

25. A busca pela democracia facilitou o surgimento de 
grandes partidos nacionais. O líder Getúlio Vargas 
mantinha forte ligações com: 

A) o PC do B. 
B) a UDN. 
C) o PSB. 
D) o MDB.  
E) o PTB. 
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26. A política brasileira contou com momentos de disputas, 
mas apresentou surpresas na Presidência da 
República, que causaram mudanças na dinâmica 
partidária da época, com intensa participação da mídia 
na decisão final. Podemos citar a eleição de: 

A) Collor de Melo. 
B) Tancredo Neves. 
C) Leonel Brizola. 
D) Ernesto Geisel. 
E) Café Filho. 

27. A escravidão no Brasil contribuiu para as riquezas de 
Portugal, durante o período colonial. Ela teve 
importância bem marcante: 

A) no crescimento da produção do fumo na 
capitania de Pernambuco. 

B) na participação dos movimentos rebeldes 
acontecidos no Rio de Janeiro. 

C) na construção dos hábitos existentes na cultura 
urbana do século XIX. 

D) na produção da cana-de-açúcar, do café e ouro. 
E) na criação das primeiras fábricas existentes na 

região Sudeste. 

28. Os governos militares tiveram atuação política e 
econômica no século XX, reprimindo e incentivando o 
autoritarismo. Eles implementaram no Brasil: 

A) um sistema excessivamente nacionalista na 
produção de automóveis. 

B) uma administração que procurou incentivar 
algumas ações modernizadoras. 

C) um sistema partidário baseado na existência de 
partidos regionais. 

D) uma censura que atingiu apenas a cultura e a 
reflexão filosófica. 

E) um fascismo que destruiu a liberdade política. 

29. As crises do feudalismo ajudaram a rever os hábitos 
sociais e as reflexões sobre a política. O Iluminismo, 
que surge nessa época, teve a participação de um 
pensador que fez uma sugestão para se pensar no fim 
do absolutismo. Estamos nos referindo a: 

A) Hegel. 
B) Montesquieu. 
C) Kant. 
D) Descartes. 
E) Maquiavel. 

30. O Modernismo criou espaço para o aparecimento de 
uma estética. Picasso foi um dos representantes 
significativos. Ele conseguiu: 

A) ter como modelos mitos destacados na época da 
pintura clássica. 

B) desprezar as técnicas desenvolvidas por Pierre- 
Auguste Renoir e Edgar Degas. 

C) explorar com habilidades, formas e cores que 
marcaram o século XX. 

D) ser admirado pelos expressionistas e clássicos 
do século XIX. 

E) afirmar a supremacia do impressionismo dos 
quadros geométricos. 

31. O marxismo tem importantes observações feitas ao 
capitalismo. Entre elas, deve ser destacada: 

A) o excesso de riqueza que existe na produção 
agrícola. 

B) a existência de classes sociais que nivelam a 
sociedade. 

C) a aceitação das teses defendidas por Kant e 
Hegel. 

D) a adoção de leis anarquistas na produção 
industrial. 

E) a exploração do trabalho operário para atingir o 
lucro da burguesia. 

32. No século XX, a cultura brasileira sofreu influências 
externas, mas também buscou momentos de 
autonomia. É importante salientar: 

A) a renovação que houve no cinema com diretores 
conhecidos como Cacá Diegues. 

B) o crescimento da bossa nova com Lupicínio 
Rodrigues e Noel Rosa. 

C) os romances de Graciliano Ramos que 
defendiam a monocultura em Alagoas. 

D) a poesia de Drummond de conteúdo romântico 
nos anos 1950. 

E) o movimento do rock nacional, surgido no final da 
década de 1960. 

 

GEOGRAFIA  

33. Diversas unidades geológicas, com vários recursos 
petrográficos e minerais, são encontradas no território 
brasileiro, a exemplo desta que está destacada no 
mapa esquemático a seguir. Assinale-a. 

 

 
 

A) Bacia do Paraná. 
B) Bacia do Paraguai. 
C) Núcleo cristalino do Paraná. 
D) Bacia precambriana do Sudeste. 
E) Escudo sul-riograndense. 
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34. Segundo diversos pesquisadores da área médica, as 
mudanças climáticas ambientais representam uma das 
maiores ameaças para a saúde da população mundial 
do século XXI, através de impactos indiretos, tais 
como os que são mencionados a seguir, exceto:  

A) desnutrição. 
B) deslocamentos forçados de populações. 
C) enfermidades das vias respiratórias. 
D) ondas de frio constantes.  
E) insegurança alimentar. 

35. Vêm-se acumulando no Brasil ao longo de cinco 
séculos de atividades humanas realizadas com 
descaso, diante do meio ambiente e da sua 
capacidade de resiliência para suportar tais agressões, 
provocando manifestações das mais variadas formas. 
São decorrentes do processo produtivo, com a 
possibilidade de controle. 

 O texto, especificamente, está referindo-se mais:  

A) às condições climáticas responsáveis pela 
poluição industrial. 

B) aos passivos ambientais. 
C) às contradições entre capital, meio ambiente e 

trabalho em indústrias. 
D) aos controles geopolíticos e ambientais de áreas 

produtivas. 
E) aos ativos ambientais 

36. O Catar, até a década de 1940, era um país muito 
pobre. Suas atividades econômicas limitavam-se, 
praticamente, à criação de camelos e à pesca de 
peixes e pérolas. Atualmente, se notabiliza pela 
elevada renda per capita e pelos investimentos na 
indústria. 

 Essa rápida transformação econômica deve-se, 
basicamente:  

A) à forte estatização de todos os meios de 
produção. 

B) à interferência econômica e técnica dos governos 
russo, espanhol e japonês. 

C) ao controle do Partido Comunista do Catar sobre 
a economia industrial. 

D) à exploração de extensos campos petrolíferos. 
E) à socialização dos meios de produção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Observe a fotografia a seguir. 

 
Fonte: Google.com.br 

 Pelos aspectos fisionômicos da vegetação, é correto 
dizer que se trata de um trecho do bioma: 

A) Mata Ciliar. 
B) Floresta Pluvio-Nebular. 
C) Cerrado. 
D) Campo Limpo. 
E) Caatinga. 

38. O rural se apresenta como um dos pilares indentitários 
do Estado de Alagoas até os dias atuais. Difícil discutir 
Alagoas, em suas diversas dimensões (social, política, 
cultural, econômica, ecológica e espacial), sem 
debater o papel que o rural e os sistemas produtivos 
agropecuários exercem sobre as políticas 
governamentais, a dinâmica social e econômica deste 
Estado (BARBOSA, Luciano Celso Brandão e 
BRANDÃO, Tatiana Frey Biehl. Agricultura familiar e 
desenvolvimento rural em Alagoas: Um olhar a partir 
do Censo Agropecuário de 2017. Rev. Econ. NE, 
Fortaleza, v. 51, suplemento especial, p. 173-194, 
agosto, 2020) 

 Com relação ao tema central do texto, é correto afirmar 
que: 

1) o Estado alagoano, desde sua formação, tem na 
agricultura sua base econômica, principalmente, 
a monocultura da cana-de-açúcar. 

2) a cultura canavieira exerceu influência e poder 
sobre atores e instituições que elaboravam e 
executavam as agendas de desenvolvimento 
sobre o território alagoano. 

3) o rural em Alagoas demanda um processo de 
desenvolvimento que, não só busque, mas 
efetive a geração de melhores condições de vida 
e que preserve e conserve os ecossistemas 
existentes nesse Estado da Federação. 

4) A maneira desigual de inserção comercial e o 
desenvolvimento do sistema produtivo agrário, 
em Alagoas, acabam, na prática, por excluir os 
agricultores familiares pouco capitalizados. 

 Estão corretas: 

A) 2 e 3 apenas. 
B) 1 e 4 apenas. 
C) 2, 3 e 4 apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 1 e 2 apenas. 
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39. O gráfico a seguir refere-se a um país asiático, que se 
destaca no sistema econômico mundial e vem 
crescendo bastante, do ponto de vista econômico, 
neste século. Neste pais, há uma presença marcante 
do Estado na economia. Identifique o país referido.  

 
 

A) Coreia do Sul 
B) Cingapura 
C) China 
D) Ucrânia. 
E) Japão 

40. Para essa corrente demográfica, haveria uma total 
incompatibilidade entre a capacidade de reprodução 
humana e a possibilidade de produção dos meios de 
subsistência, uma vez que a população, quando não 
controlada, tende a crescer em progressão 
geométrica, enquanto os meios de subsistência 
aumentam em progressão aritmética (Anais do XXVI 
Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, 
julho 2011). 

 O texto está referindo-se à seguinte corrente da 
demografia: 

A) Marxismo Cultural. 
B) Ecossocialismo. 
C) Reprodutivismo Exponencial. 
D) Neomarxismo Populacionista. 
E) Malthusianismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 

41. A Sociologia como ciência tem muita importância nos 
currículos acadêmicos, pois: 

A) É uma ciência que ajuda a melhor compreender 
o ser humano, enquanto ser social. 

B) Depende dela o conhecimento das leis positivas 
que regulam uma sociedade. 

C) Através de um profundo conhecimento 
sociológico do homem, conseguimos desvendar 
o seu destino futuro. 

D) Sendo o ser humano essencialmente um ser 
social, ficaria incompleta sua formação sobretudo 
na dimensão religiosa.  

E) O método usado nesta ciência serve de modelo 
para as demais ciências sociais. 

42. A Sociologia como ciência, pode definir-se como: 

A) A disciplina que se ocupa em encontrar meios 
viáveis para cada ser humano ir descobrindo 
quais os caminhos para ser feliz, vivendo em 
sociedade. 

B) A disciplina que, estudando o grupo hereditário a 
que pertence, lhe fornece elementos para, cada 
vez mais, ajudar esse grupo a tornar-se mais 
sociável e feliz. 

C) A disciplina que estuda os vários caminhos que 
conduzem cada indivíduo à sua felicidade 
pessoal, independente das leis vigentes que 
regulam a sociedade como um todo. 

D) O ramo do saber científico que se ocupa das 
relações interpessoais a partir das emoções 
próprias de cada individuo.   

E) A disciplina que se ocupa de estudar a vida 
social humana, analisando as dinâmicas da 
sociedade como um todo, e dos grupos 
singulares que a compõem. 

43. Há uma importante corrente na História da Filosofia em 
que se defendia que a Filosofia era importante como 
ajuda para compreender melhor os dogmas da 
Teologia. Essa relevante corrente chama-se: 

A) Espiritualismo. 
B) Renascimento. 
C) Teocentrismo. 
D) Escolástica. 
E) Patrística.  

44. Quando uma pessoa, usando a sua racionalidade, 
tenta descobrir as razões últimas que explicam cada 
coisa existente, ou simplesmente pensada, dizemos 
que: 

A) está praticando um verdadeiro ato de fé. 
B) está praticando um verdadeiro ato de filosofar. 
C) está tentando descobrir o sentido do próprio 

destino. 
D) está tentando descobrir as verdadeiras causas 

da ação de Deus na criação. 
E) praticando um ato de verdadeira pesquisa 

científica. 
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45. Entende-se por herança social:  

A) O conjunto de conhecimentos, costumes, 
experiências e valores culturais que uma geração 
lega à geração seguinte. 

B) O conjunto de tradições que numa etnia 
particular se cultiva como própria e que guarda 
com zelo para os descendentes. 

C) O conjunto de regras e credos que uma 
determinada religião observa, para manter sua 
originalidade e essência. 

D) Normas cultivadas por uma etnia específica no 
sentido de mantê-la coesa e fiel à sua 
originalidade.  

E) O conjunto de procedimentos que regulam a 
passagem de bens, de pais para filhos, nas 
famílias bem construídas. 

46. A corrente filosófica que defende que a mente humana 
não consegue conhecer a verdadeira essência das 
coisas, mas tão somente as sensações que os nossos 
sentidos obtêm dessas coisas, chama-se: 

A) Existencialismo.  
B) Empirismo. 
C) Iluminismo. 
D) Materialismo. 
E) Racionalismo. 

47. A verdadeira Liberdade – aquela que constitui um 
atributo da essência humana – pode compreender-se 
como: 

A) Capacidade de ir e vir, sem restrições sociais ou 
materiais, nem sofrer coação de quaisquer leis 
positivas ou religiosas. 

B) Capacidade de o ser humano definir o próprio 
destino, independente de entraves de qualquer 
ordem. 

C) Capacidade de não ficar jamais preso às leis do 
determinismo, como os gregos aceitavam. 

D) Capacidade de se livrar sempre de quaisquer 
operações e costumes vindos do grupo étnico a 
que pertence. 

E) Capacidade de um ser humano poder sempre 
escolher entre dois bens que se apresentam à 
sua própria vontade. 

48. Uma instituição social pode entender-se como sendo: 

A) Um corpo social cujos indivíduos se unem, 
perante um projeto ou interesse comum, visando 
sua realização humana de uma forma mais 
plena. 

B) Um corpo social formado em torno de um 
objetivo positivo comum, cujos membros 
buscam, em suas convicções religiosas e morais, 
a força necessária para melhorar a sociedade. 

C) Um corpo social – por exemplo a família, a 
escola, o Estado, a Igreja, o trabalho – que é 
formado para promover a integração de uma 
sociedade. 

D) Um corpo social que, para uma mais plena 
realização humana dos seus membros, evita 
adequar-se aos modos de comportamento 
aceitos pela sociedade como um todo. 

E) Um corpo social que tem a última palavra acerca 
da flexibilidade e mobilidade crescente das 
decisões de vida a serem tomadas.    
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