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1. Verifi que se este caderno de prova 
contém um total de 60 questões e 
uma proposta de Redação. Caso 
contrário, solicite ao fi scal de sala um 
outro caderno completo. Não serão 
aceitas reclamações posteriores.

2. Você dispõe de quatro horas e trinta 
minutos para responder a todas 
as questões, preencher a folha de 
respostas e desenvolver a redação, 
transcrevendo-a para a folha de 
redação. Controle o seu tempo.

3. Leia cada questão da prova e 
marque, inicialmente, a alternativa 
correta no próprio caderno de 
questões. Para cada questão, existe 
apenas uma resposta certa.

4. Antes de transcrever suas 
alternativas para a folha de 
respostas ou preencher a folha 
de redação, confi ra se o nome e o 
número impressos na parte superior 
delas coincidem com seu nome 
e o seu número de inscrição, e 
assine-as conforme a sua carteira de 
identidade.

5. Caso o nome e o número impressos 
na folha de respostas ou na folha de 
redação que lhe foram entregues 
não estejam corretos, informe,  

imediatamente, ao fi scal. A utilização 
de uma folha de respostas ou de 
uma folha de redação cujo nome e 
número não coincidam com os de 
sua inscrição invalidará a sua prova, 
à qual será atribuída nota zero.

6. Para marcar a sua alternativa na 
folha de respostas, utilize caneta 
esferográfi ca preta, de acordo com a 
orientação a seguir:

a) preencha completamente a bolha 
correspondente a sua opção e 
assinale somente uma alternativa 
para cada questão;

b) nenhuma resposta poderá ser 
feita nem alterada depois de 
recolhida pelo fi scal;

c) não dobre, não amasse, nem 
faça qualquer marca na folha de 
respostas.

7. Ao terminar, entregue este caderno, 
a folha de redação e a folha de 
respostas, devidamente assinadas, 
ao fi scal da sala.

8. Atenção: após o encerramento da 
prova, este caderno será destruído 
por trituramento, e não será 
considerada qualquer resposta feita 
nele quando não transcrita para a 
folha de respostas.
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Questão 01

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Fim de ano é tempo de estar com a família e 
amigos para confraternizar e, também, é uma 
data escolhida por muitas pessoas para reformar 
a casa e deixar o cenário de acordo com o evento. 
Um professor de matemática resolveu fazer 
uma reforma na pintura de sua residência para 
a confraternização de fim de ano. Ele propôs o 
seguinte problema para o pintor que contratou para 
fazer o serviço: uma lata com capacidade igual 
a 50 L está totalmente cheia, contendo, além de 
tinta, 2 L de solvente. Deseja-se acrescentar mais 
solvente para se obter uma mistura com 20% de 
solvente. Para isso, será necessário retirar X litros 
da mistura inicial. Então, X satisfaz a expressão se

(A) X = 8,0
(B) 8,0 < X < 8,5
(C) X = 8,5
(D) 8,5 < X < 9,0
(E) X ≥ 9,0

Questão 02

Um atleta comprou barras de proteína para fazer 
seus lanches entre as refeições. Ele comprou 
barras de quatro sabores:  doce de coco, pasta de 
amendoim, Romeu e Julieta, e trufa de maracujá. 
Ele colocou essas barras em quatro potes, cada 
pote contendo as barras de um mesmo sabor. No 
pote 1, colocou as com sabor de doce de coco; 
no pote 2, as com sabor de pasta de amendoim; 
no pote 3, as com sabor Romeu e Julieta; e, no 
pote 4, as com sabor de trufa de maracujá. Num 
certo dia, ele verificou que o pote 1 continha 12 
barras das quais 3 haviam passado do prazo de 
validade; o pote 2 continha 8 barras das quais 2 
haviam passado do prazo de validade; o pote 3 
continha 9 barras das quais 3 haviam passado 
do prazo de validade; e o pote 4 continha 15 
barras das quais 5 haviam passado do prazo de 
validade. Escolhendo aleatoriamente um dos potes 
e retirando-se ao acaso uma barra de proteína 
desse pote, a probabilidade de que essa barra 
esteja com prazo de validade vencido é de

(A)  1/4.
(B)  7/6.
(C)  7/24.
(D)  7/44.
(E)  13/88.
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Questão 03

Um professor de Matemática que planejou 
uma viagem para participar de um Congresso 
Internacional de Matemáticos numa determinada 
cidade, onde há um hotel com acomodações A e B. 
Ele pagou antecipadamente x reais pelas diárias na 
acomodação A, que cobrava R$ 110,00 por dia. Ao 
chegar no hotel, ele optou pela acomodação B, que 
cobrava R$ 100,00 pela diária, pois percebeu que, 
assim, ele poderia ficar mais 2 dias hospedados 
neste hotel. Sabendo que, além dos x reais já 
pagos, ele ainda gastou R$ 150,00 por dia com 
alimentação e que não houve outras despesas, a 
quantia que esse professor gastou nesse hotel é 
um número compreendido entre

(A)  2.100 e 2.400.
(B)  2.400 e 3.900.
(C)  3.900 e 4.500.
(D)  4.500 e 5.300.
(E)  5.300 e 5.900.

A contabilidade para empresas é um fator 
primordial para controlar o patrimônio, coletar 
dados para serem transformados estrategicamente 
em procedimentos e ações que direcionam 
a tomada de decisão do negócio, além de ser 
extremamente importante o fator de análise do 
lucro e prejuízo da empresa. Considere que, 
para fazer a contabilidade das empresas de seus 
clientes, o faturamento mensal de um contador 
era igual a R$ 16.000,00. Considere, ainda, que 
o valor cobrado pelo contador seja o mesmo para 
cada cliente; que esse contador tenha adquirido, 
após campanha de divulgação de seus serviços, 10 
novos clientes e, dessa forma, mesmo dando um 
desconto de R$ 50,00 para cada cliente antigo e 
novo, o faturamento mensal tenha subido para R$ 
18.900,00. Com base na situação descrita acima, 
é correto afirmar que, antes da referida campanha, 
o valor cobrado de cada cliente antigo era de

(A)  R$ 300.00.
(B)  R$ 450,00. 
(C)  R$ 500,00.
(D)  R$ 560,00.
(E)  R$ 600,00.

Questão 04
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Questão 05

O Dia das Crianças é comemorado anualmente 
em 12 de outubro no Brasil. Esta data celebra os 
direitos das crianças e dos adolescentes, ajudando 
a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) 
sobre os cuidados necessários durante esta fase 
da vida. O Dia das Crianças coincide com o dia 
de Nossa Senhora de Aparecida, que é feriado 
no país. Tradicionalmente, os adultos costumam 
oferecer presentes ou proporcionar atividades 
especiais de entretenimento aos mais jovens para 
comemorar esta data. Para presentear seus filhos 
no dia das crianças, Paulo fez um saque em um 
caixa eletrônico que emitia apenas cédulas de 10, 
20 e 50 reais e, em seguida, foi a três lojas nas 
quais gastou toda a quantia. Sabe-se que, para 
fazer os pagamentos de suas compras, em uma 
das lojas ela usou todas (e apenas) cédulas de 10 
reais, em outra usou todas (e apenas) cédulas de 20 
reais e, na última loja, todas as cédulas restantes, 
de 50 reais. Considerando que, ao fazer o saque, 
Paulo recebeu 51 cédulas e que gastou quantias 
iguais nas três lojas, o valor total do saque que ele 
fez foi de

(A)  R$ 300,00.
(B)  R$ 450,00.
(C)  R$ 600,00.
(D)  R$ 750,00.
(E)  R$ 900,00.
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Questão 06

Questão 07

A figura abaixo mostra uma obra de arte construída usando-se dois trapézios idênticos com lados paralelos, 
identificados como trapézio A e trapézio B.

O comprimento de cada lado do trapézio B é 4 vezes o comprimento do lado correspondente no trapézio 
A. O artista pintou o trapézio A de azul, enquanto a parte interna ao trapézio B e externa ao trapézio A foi 
pintada de amarelo. Se a área do trapézio A é de 1 m2, podemos afirmar que a área da região pintada de 
amarelo é, em m2, igual a

(A)  3. 
(B)  7.
(C)  15.
(D)  31.
(E)  63.

O Brasil elegeu um número recorde de mulheres e negros (homens e mulheres) para a Câmara dos Deputados 
nas eleições do dia 3 de outubro de 2022. A partir de 2023, quando os novos escolhidos assumirem os 
mandatos, a Câmara terá 91 deputadas federais e 135 parlamentares negros – pardos ou pretos, segundo 
a denominação do IBGE.
Será a maior representação da história, em ambos os casos. Em 2018 foram eleitas 77 deputadas federais 
e 124 parlamentares de cor preta e parda.

Disponível em <https://g1.globo.com>. Acesso em: 4 out. 2022. (Adaptado)

Comparando os dados apresentados das eleições de 2022 e de 2018 é correto afirmar que nas eleições de 
2022 houve um aumento de, aproximadamente,

(A)  18% de deputadas federais eleitas e de 9% de parlamentares negros.
(B)  18% de deputadas federais eleitas e de 5 % de parlamentares negros.
(C)  12% de deputadas federais eleitas e de 8% de parlamentares negros.
(D)  20% de deputadas federais eleitas e de 10% de parlamentares negros.
(E)  20% de deputadas federais eleitas e de 12% de parlamentares negros.

Trapézio A

Trapézio B
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Questão 08

Questão 09

O dono de um antiquário restaurou uma de suas obras e estimou que o valor da peça t anos após a 
restauração é v(t) = 2500 (1,03)t, onde 0 ≤ t ≤ 3. A expressão que corresponde ao valor da peça m meses 
após a restauração, onde 0 ≤ m ≤ 36, é 

(A) v(m) = 2500(1,03)m⁄36

(B) v(m) = 2500(1,03)(m/3)

(C) v(m) = 2500(1,03 ⁄ 36)3m

(D) v(m) = 2500(1,03)12m

(E) v(m) = 2500(1,03)m ⁄ 12

O número de pessoas em situação de pobreza saltou para 19,8 milhões nas regiões metropolitanas do Brasil 
em 2021, onde mais de 5 milhões estão ainda abaixo da linha da extrema pobreza. De acordo com dados 
do Boletim Desigualdade nas Metrópoles, produzido pelo Observatório das Metrópoles, da PUC-RS, em 
parceria com a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina (RedODSAL), em 2019 e 2020, 
havia 15,7 milhões e 15,9 milhões de pessoas em situação de pobreza nessas regiões, respectivamente.

Disponível em <https://exame.com>. Acesso em 4 out. 2022.(Adaptado)

Analisando os dados apresentados, podemos concluir que, em 2020, houve um aumento de 
(A)  0,2% na quantidade de pessoas em situação de pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil e, em 

2021, esse aumento foi de 3,9%, aproximadamente.
(B)  1,3% na quantidade de pessoas em situação de pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil e, em 

2021, esse aumento foi de 12%, aproximadamente. 
(C)  1,8% na quantidade de pessoas em situação de pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil e, em 

2021, esse aumento foi de 15%, aproximadamente.
(D)  1,3% na quantidade de pessoas em situação de pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil e, em 

2021, esse aumento foi de 24,5%, aproximadamente. 
(E)  1,8% na quantidade de pessoas em situação de pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil e, em 

2021, esse aumento foi de 42%, aproximadamente.
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Questão 10

Questão 11

Em um determinado concurso, um candidato 
respondeu corretamente 18 das 20 primeiras 
questões e também acertou 3/5 das questões 
restantes da prova. Ao todo, o candidato respondeu 
corretamente 2/3 das questões da prova do 
concurso. Diante dessas informações, podemos 
concluir que a quantidade de questões respondidas 
corretamente pelo candidato foi de

(A) 45.
(B) 50.
(C) 55.
(D) 60.
(E) 65.

A figura abaixo mostra a fachada de um certo chalé 
no formato de um triângulo equilátero com lado 
medindo 5m. A porta de entrada tem o formato de 
um retângulo inscrito nesse triângulo, de tal modo 
que o centroide desse retângulo coincide com o 
baricentro do triângulo. 

De acordo com as informações dadas, podemos 
concluir que a largura da porta é, em metros, igual a

(A)  2/3.
(B)  4/5.
(C)  5/3.
(D)  7/5.
(E)  8/7.
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Questão 12

Questão 13

O gerente de uma padaria observou que o gráfico 
da relação entre a quantidade de fatias de bolo 
de chocolate vendidas por dia e o preço cobrado 
por cada uma delas era uma reta. Ele notou que 
quando cobrava R$ 6,00 por fatia eram vendidas 
55 fatias e quando cobrava R$ 8,00 por fatia eram 
vendidas apenas 25. Certo dia, ele resolveu fazer 
uma promoção, vendendo cada fatia por R$ 5,00. A 
quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas 
naquele dia foi de 

(A)  70.
(B)  75.
(C)  80.
(D)  85.
(E)  90.

Os Jogos Escolares do Ceará tem por finalidade 
promover ampla mobilização do segmento escolar, 
incentivando o esporte como forma de inclusão 
social e estimulando a participação do aluno em 
atividades esportivas dentro da escola além de 
identificar e desenvolver novos talentos esportivos. 
Para a reforma do ginásio de esporte de uma 
determinada escola, selecionada para receber os 
jogos escolares, foram contratados 24 operários. 
Eles iniciaram a reforma no dia 18 de abril de 2022 
(segunda-feira) e executaram 40% do trabalho 
em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. No final 
do 10º dia, 4 operários foram dispensados. No 
dia seguinte, os operários restantes retomaram o 
trabalho, trabalhando 6 horas por dia e concluíram 
a reforma. Sabendo-se que o trabalho foi executado 
nos dois momentos sem folgas em nenhum dia, o 
dia da semana correspondente ao último dia do 
término de todo o trabalho é

(A)  domingo.
(B)  segunda-feira.
(C)  terça-feira.
(D)  quarta-feira.
(E)  quinta-feira.
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Questão 15

Questão 14

A figura abaixo mostra uma pirâmide quadrangular 
que será incluída na decoração de um shopping 
center.

Todas as faces da pirâmide ficarão visíveis ao 
público. Cada uma das faces será pintada com 
uma cor diferente dentre sete cores disponíveis. A 
quantidade de formas diferentes que essa pirâmide 
pode ser pintada é

(A)  21.
(B)  42.
(C)  84.
(D)  120.
(E)  126.

Como parte do trabalho de conclusão de curso, um 
aluno do curso de Comunicação Social entrevistou 
100 pessoas no campus onde estuda. As pessoas 
foram perguntadas se usavam a rede social A, a 
rede social B ou nenhuma delas. As respostas 
colhidas foram dispostas na seguinte tabela.

Total de pessoas

Usa a rede social A 87

Usa a rede social B 73

Nenhuma delas 12

A porcentagem das pessoas entrevistadas que 
usam ambas as redes sociais A e B é de

(A)  25%.
(B)  43%.
(C)  57%.
(D)  65%.
(E)  72%.
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Questão 16 Questão 17

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Um corpo de 27,0 L (litros) e massa 17,0 kg 
está completamente imerso em um reservatório 
contendo água, cuja densidade é 1,0 kg/L, preso 
ao fundo deste por uma mola helicoidal de tração, 
cuja constante elástica é de 400 N/m. A parte 
superior do corpo está a 18,0 mm da superfície 
livre da água. Assinale a opção que apresenta a 
constante elástica de uma outra mola, em N/m, 
com as mesmas características da que encontra-se 
na figura (comprimento inicial, número de espiras, 
diâmetro médio da mola, diâmetro do arame), 
que manterá o corpo totalmente submerso. (Se 
necessário, adote g = 10,0 m/s²). 

(A)  250
(B)  300
(C)  350
(D)  370
(E)  420

Gabrielle, ex-campeã da modalidade arco e 
flecha de uma cidade ao sul da Itália, resolveu 
construir e comercializar flechas feitas em tubo 
de alumínio e em fibra de carbono. Após a 
fabricação de suas primeiras flechas, resolveu 
fazer um teste para verificar a velocidade que elas 
podem atingir. Utilizando-se de um bom arco, ela 
dispara horizontalmente na direção de um alvo fixo 
localizado a 204,0 m. Ao lançar as construídas em 
tubo de alumínio, ela ouve o barulho da flecha 
atingindo o alvo depois de 3,6 segundos. Com as 
fabricadas em fibra de carbono, ela ouve o barulho 
da flecha atingindo o alvo depois de 3,0 segundos. 
Supondo a velocidade do som no ar como sendo 
340,0 m/s e desprezando as forças dissipativas e 
a aceleração da gravidade, assinale a opção que 
indica a razão entre as velocidades das flechas 
em tubo de alumínio e em fibra de carbono.

(A)  0,8
(B)  0,5
(C)  0,9
(D)  1,1
(E)  1,4
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Questão 18

O ouro é normalmente encontrado misturado com 
outros minerais, sendo necessária a realização 
de diversos processos para a sua separação. 
Os garimpeiros usam o mercúrio para separar 
o ouro das principais impurezas, procedimento 
que é muito perigoso, causando contaminação 
nos garimpeiros e graves problemas ambientais. 
O mercúrio, que é um metal em estado líquido, 
é misturado com os sedimentos e se liga aos 
fragmentos de ouro, formando uma amálgama. 
Essa amálgama é exposta ao calor de um maçarico, 
que evapora o mercúrio e deixa apenas o ouro. 
Esse procedimento acontece porque o ponto de 
ebulição do mercúrio, que é de 357 ºC, é muito 
menor que o do ouro, cujo valor é de 2966 ºC. 

Disponível em <https://brasil.elpais.com/
brasil/2021-07-20/explosao-do-garimpo-

ilegal-na-amazonia-despeja-100-toneladas-
de-mercurio-na-regiao.html>.

Acesso em: 15 out. 2022.

Considerando o mercúrio à temperatura ambiente 
de 30 ºC, qual a quantidade de calor, em cal, que 
deve ser fornecida para evaporar 750 gramas 
desse metal?
Considere: calor específico do mercúrio c=0,03 
cal/gºC, calor latente de vaporização do mercúrio 
L=70 cal/g.

(A) 7357,5
(B) 59857,5
(C) 35000
(D) 4905
(E) 39905
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Questão 19 Questão 20

As faixas de radiofrequências utilizadas pelo 5G 
no Brasil foram definidas pela Anatel e serão 
de 2,1 a 3,5 GHz, diferente da utilizada pelo 4G 
que é na faixa de 700 MHz. Essa utilização de 
faixa com frequência maior é estratégica para os 
objetivos que essa nova revolução traz. Quanto 
maior a frequência das ondas utilizada maior a 
capacidade de dados transmitidos, porém esse 
ganho de capacidade vem com uma consequência: 
o 5G terá menor alcance. Para sanar esse tipo 
de problema, as empresas responsáveis terão 
que investir em um número muito maior de 
transmissores e receptores. 

Disponível em <https://azeheb.com.
br/blog/o-futuro-e-a-fisica-por-tras-do-

5g/?doing_wp_cron=1665324263.449089
0502929687500000>. Acesso em: 19 out. 

2022 (adaptado).

Com base na leitura e nos dados presentes no 
texto, em quantas vezes o comprimento da onda 
relacionada à transmissão 4G é maior que o menor 
comprimento de onda da tecnologia 5G?

(A) 3
(B) 7
(C) 2
(D) 5
(E) 10

Arthur (80 kg) e Camilla (54 kg) estavam voltando 
para casa de carro, quando ele percebe que o 
pneu furou, esvaziando-se. Descem juntos para 
fazerem a troca do pneu furado. Arthur, com a 
chave de roda em formato de "L" de comprimento 
500 mm, ajusta uma extremidade da chave no 1º 
parafuso, inclinando-a de 60º em relação ao solo 
plano, e aplica verticalmente todo seu peso na 
outra extremidade, conseguindo soltar o parafuso. 
Camilla resolve ajudá-lo, pedindo para soltar o 
próximo parafuso enquanto Arthur pegaria o novo 
pneu. Ela ajusta uma extremidade da chave no 2º 
parafuso, mantendo a chave na posição horizontal, 
paralela ao solo, e aplica verticalmente, todo seu 
peso na metade do comprimento da ferramenta. 
Analise as situaçãoes a seguir e assinale a opção 
correta. 
(Se necessário, adote g = 10 m/s², sen 60º = 0,8; 
cos 60º = 0,5). 

(A)  Camilla soltará o 2º parafuso aplicando seu 
peso verticalmente na metade da ferramenta, 
estando esta paralela ao solo.

(B)  Camilla soltará o 2º parafuso aplicando seu 
peso verticalmente na outra extremidade da 
ferramenta, estando esta paralela ao solo.

(C)  Camilla soltará o 2º parafuso aplicando seu 
peso verticalmente na outra extremidade com 
o mesmo ângulo utilizado por Arthur.

(D)  Camilla soltará o 2º parafuso aplicando seu 
peso verticalmente na metade da ferramenta 
com o mesmo ângulo utilizado por Arthur.

(E)  Camilla soltará o 2º parafuso aplicando seu 
peso verticalmente na metade da ferramenta 
com metade do ângulo utilizado por Arthur.
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Questão 21

Questão 22

Em um dos processos metalúrgicos de produção de ferro “puro” ou aço inoxidável, tem-se como material 
de partida o minério de ferro hematita (Fe2O3). Sobre este processo sabe-se que o mesmo esta associado a

(a)  reações químicas de dupla-troca, envolvendo  Fe e O2, e produzindo dois mols de ferro puro (Fe) e 3 
mols de oxigênio molecular. 

(b) reações químicas de deslocamento do Fe, produzindo três mols de aço (Fe) e 2 mols de oxigênio 
molecular. 

(C)  reação de decomposição térmica da hematita, produzindo 3 mols de ferro puro ou aço (Fe).
(D)  reação de síntese do ferro, produzindo 4 mols de aço (Fe) e 2 mols de oxigênio.
(E)  reação de decomposição térmica da hematita, produzindo 4 mols de ferro puro ou aço (Fe).

A tabela abaixo apresenta o número atômico e o número de elétrons das seguintes espécies.

Espécie Número atômico Número de elétrons Número de massa
a 11 10 23
b 20 18 40
C 20 20 42
D 22 22 42
E 11 11 23

Com base nos dados projetados, considere as seguintes afirmativas:

I. A é ânion de E.
II. B é cátion de C.
III. C e D são isóbaros.
IV. D e E são isótonos.
V. A e E são isoeletrônicos.

É correto o que se afirma apenas em

(A)  I e II.
(B)  II e III.
(C)  I e IV.
(D)  III e V.
(E)  IV e V.
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Questão 23

Os pró-fármacos são agentes terapêuticos inativos que, no organismo vivo são transformados em um ou 
mais metabólitos ativos. Os pró-fármacos têm aplicabilidade no desenvolvimento de AINEs com menor dano 
ao trato GI por meio do mascaramento do grupo ácido carboxílico. No planejamento estrutural de um pró-
fármaco do diclofenaco, a função química ácido carboxílico presente no diclofenaco foi transformada em uma 
lactama que, mediante reação química ou enzimática, poderia novamente liberar a função ácido carboxílico. 

 
Disponível em <https://www2.fcfar.unesp.br/Home/Pos-graduacao/CienciasFarmaceuticas/Michel>. 

Acesso em: 20 out. 2022.

Uma lactama é uma amida cíclica que pode sofrer biotransformação através de uma reação de

(A)  redução.
(B)  inversão.
(C)  hidrólise.
(D)  ciclização.
(E)  hidrogenação. 
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Questão 24

Questão 25

Considere que 70,0 mL de HNO3 1,4 mol.L-1 são 
misturados com 30,0 mL de KOH 1,0 mol.L-1. Quais 
as concentrações, em mol.L-1,  de K+, NO3 e H+, 
respectivamente, na solução resultante?

(A) 0,03 mol.L-1, 0,098 mol.L-1, 0,03 mol.L-1

(B) 0,03 mol.L-1, 0,03 mol.L-1, 0,03 mol.L-1

(C) 0,3 mol.L-1, 0,98 mol.L-1, 0,68 mol.L-1

(D) 0,03 mol.L-1, 0,098 mol.L-1, 0,68 mol.L-1

(E) 0,3 mol.L-1, 0,098 mol.L-1, 0,03 mol.L-1

-

Para se determinar o teor de ácido acetil salicílico 
(C9H8O4) num comprimido analgésico, 1,0 g de 
comprimido foi dissolvido em 40,0 mL de etanol. 
Essa solução consumiu 20,0 mL de uma solução 
aquosa de NaOH 0,25 mol.L-1 para a reação 
completa de acordo com a seguinte reação:

  C9H8O4 (aq)   +  NaOH (aq)  → NaC9H7O4 (aq)

Logo o teor, em massa, de ácido acetil salicílico 
será de:

(A) 55,0%
(B) 67,0%
(C) 80,0%
(D) 90%
(E) 97,0%
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Questão 26

Campanha 'Doe de Coração' realiza atividades na Beira-Mar e no Cocó, em Fortaleza. A programação 
envolve atividades de promoção à doação de órgãos e tecidos.

A doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual há o manifesto de doar uma ou mais partes do nosso 
corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. A doação pode ser de órgãos (rim, fígado, coração, 
pâncreas e pulmão) ou de tecidos (córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e 
sangue de cordão umbilical)”. 

Disponível em <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/campanha-doe-de-coracao-realiza-atividades-
na-beira-mar-e-no-coco-em-fortaleza-1.3281525>. Acesso em: 12 out. 2022. (Adaptada)

Anualmente, desde 2003, a Fundação Edson Queiroz promove a campanha Doe de Coração, contribuindo 
para que o Ceará seja referência nacional em transplantes. Dentre os tecidos transplantados, destaca-se a 
medula óssea. Para que o procedimento ocorra da forma mais adequada, são necessários conhecimentos 
básicos sobre esse tecido. Desta maneira, leia as afirmativas abaixo sobre medula óssea e sua relação 
com o transplante.

I. A medula óssea vermelha consiste em uma rede de tecido especializado, que contém células tronco 
hematopoiéticas pluripotentes, capazes de originar os diversos tipos de células, daí sua importância 
nos transplantes de medula óssea.

II. A medula óssea adulta apresenta-se em quantidade relativamente pequena, porém as células tronco 
hematopoiéticas são capazes de se multiplicar ativamente, dando origem a células-filhas que se mantêm 
como pluripotentes, podendo assim serem doadas ainda em vida. 

III. A medula pode ser encontrada no interior de certos ossos, como os da região pélvica e fêmur, por 
exemplo. 

É correto apenas o que se afirma em

(A) I e II.
(B) II e III.
(C) I, II e III.
(D) II.
(E) III.
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Todas as formas de vida na Terra - humanos, plantas, fungos, bactérias etc. - necessitam de (1) energia e 
(2) uma fonte de carbono para sintetizar suas biomoléculas. A partir desses  requisitos, é possível elaborar 
uma tabela de classificação dos seres vivos:

Modo de nutrição Fonte de energia Fonte de carbono

Fotoautotrófico Luz X

Fotoheterotrófico W Compostos orgânicos

Quimioautotrófico Compostos químicos Y

Quimioheterotrófico Compostos químicos Z

Para que a tabela esteja correta, X, W, Y e Z devem corresponder, respectivamente, a

(a) CO2; radiação luminosa; glicose (C6H12O6); componentes orgânicos.
(B) dióxido de carbono; energia luminosa; dióxido de carbono; componentes orgânicos.
(C) compostos orgânicos; luz; dióxido de carbono; compostos inorgânicos.
(D) compostos químicos; compostos químicos; fótons; glicose (C6H12O6).
(E) compostos inorgânicos; compostos orgânicos; glicose (C6H12O6); dióxido de carbono.

Questão 27
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Questão 28

O azeite de oliva extravirgem é um alimento produzido por prensagem mecânica e livre de calor e processos 
químicos que mantém a estabilidade deste óleo e a manutenção de pelo menos 230 compostos químicos. 
Este alimento mostra-se capaz de promover ações positivas na função endotelial, nas lipoproteínas de alta 
densidade (HDL) e consequentemente na remoção do excesso de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) 
além de benefícios imunológicos, de efeitos anti-inflamatórios, nutrigenômicos, quimioprotetores.
Tais propriedades benéficas à saúde são atribuídas à sua composição química equilibrada em ácidos graxos 
(elevado em ácido oleico e boa relação entre ω-3 e ω-6), além de elevada quantidade de componentes 
minoritários (compostos fenólicos, tocoferóis e frações insaponificáveis) com propriedades antioxidantes.

CONTE, Francieli Aline; FRANZ, Lígia Beatriz Bento; BUSNELLO, Maristela Borin. Azeite de oliva extravirgem e 
espessura íntima-média carotídea: uma revisão integrativa. RBONE-Revista Brasileira De Obesidade, Nutrição E 

Emagrecimento, v. 12, n. 72, p. 456-465, 2018. Acesso em: 08 out. 2022 (adaptado).

Quanto à composição de ácidos graxos no azeite de oliva extravirgem, avalie as asserções que seguem e 
a relação proposta entre elas. 

I. Os ácidos graxos presentes no azeite de oliva extravirgem são principalmente ácidos graxos insturados 
cujas insaturações estão na configuração cis, responsáveis por curvaturas em suas cadeias hidrocarbônicas 
o que facilita a ação destes compostos no metabolismo, todavia estas insaturações tornam estes ácidos 
vulneráveis a rancidez.

PORQUE

II. Acontece reação do oxigênio atmosférico com as duplas ligações dos ácidos graxos insaturados chamada 
clivagem oxidativa. Quanto maior o número de insaturações maior a reatividade. A reação de oxidação 
produz peróxidos que dão odor e sabor característicos de ranço ao alimento.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

(A)   As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 
(B)   As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I. 
(C)  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
(D)  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
(E)  As asserções I e II são proposições falsas.
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Questão 29

“É notória a maneira drástica como a biosfera está mudando como consequência, em especial, de atividades 
humanas. As causas dessa mudança são variadas, incluindo a destruição e a degradação de hábitats, a 
superexploração de espécies, as invasões de espécies exóticas e as doenças emergentes e, agora, a 
mudança climática. Uma das maiores consequências ecológicas dessas mudanças tem sido o declínio 
rápido da biodiversidade, ou a perda de diversidade em escalas genética, de população, de espécie, de 
ecossistema e global.” 

SADAVA, David; HILLIS, David; HELLER, Craig; et al. Vida: a ciência da biologia evolução, diversidade e ecologia. 

v.2. Porto Alegre: Artmed, 2020.

 
O esquema a seguir representa o “espiral da extinção”, quando eventos causados por humanos e eventos 
naturais podem reduzir o tamanho populacional efetivo (número de indivíduos que podem contribuir com 
descendentes para a próxima geração de espécies), levando, fi nalmente, a extinções de populações e de 
espécies.
 

Eventos adicionais – aleatórios ou não – podem se somar ao(s) evento(s) iniciais favorecendo a extinção 
de espécies, tais como:

(A)  diminuição da mortalidade, maior poder reprodutivo e deriva genética.
(B)  aumento da mortalidade, maior capacidade reprodutiva e depressão por endocruzamento.
(C)  maior adaptabilidade da população afetada, menor poder reprodutivo e aumento da variabilidade 

genética.
(D)  menor poder reprodutivo, aumento da variabilidade genética e deriva genética.
(E)  depressão por endocruzamento, aumento da mortalidade e menor poder reprodutivo.
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Disponível em <https://www.vvale.com.br/charges/charge-febre-amarela/>.

Acesso em: 09 out. 2022.

Texto II

Convencionou-se no Brasil designar determinadas doenças, a maioria delas parasitárias ou transmitidas por 
vetor, como “endemias”, “grandes endemias” ou “endemias rurais”. Essas doenças foram e são, a malária, 
a febre amarela, a esquistossomose, a dengue, a zika, a chikungunya, as leishmanioses, as filarioses, a 
peste, a doença de Chagas, além do tracoma, da bouba, do bócio endêmico e de algumas helmintíases 
intestinais, principalmente a ancilostomíase.

Disponível em <https://bvsms.saude.gov.br/doencas-endemicas/#:~:text=2003.,%E2%80%9D%20ou%20
%E2%80%9Cendemias%20rurais%E2%80%9D>.

Acesso em: 09 out. 2022 (com adaptações).

Considerando o contexto de transmissão das endemias, pode-se afirmar que

(A) os macacos que vivem em matas nativas podem transmitir malária, febre amarela e outras arboviroses.  
(B) o mosquito que contamina os macacos com febre amarela é diferente daquele que contamina os seres 

humanos.
(C) a filariose é transmitida pelo mosquito Culex quiquefasciatus enquanto a malária é transmitida por 

macacos contaminados.
(D) o contato dos seres humanos com águas contaminadas com larvas de Schistosoma mansoni é a maneira 

pela qual é adquirida a esquistossomose. 
(E) a doença de Chagas é transmitida principalmente pelo inseto “barbeiro” que inocula o Trypanosoma 

cruzi diretamente na corrente sanguínea da pessoa através da picada. 

Questão 30

Texto I
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Questão 31 Questão 32

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

O contratualismo busca explicar a origem da 
sociedade e o fundamento do poder político em 
um contrato social, contrato esse que a sociedade 
faz para ter segurança, a qual será cedida pelo 
Estado, e, em troca disso, as pessoas cedem 
sua liberdade e sua capacidade de autogoverno. 
Sobre o contratualista Thomas Hobbes, assinale a 
alternativa que corresponde as suas ideias e obras.
(A)  O ser humano nasce livre, porém teria entrado 

em uma série de obstáculos ao exercício de 
sua liberdade natural.

(B)  Estágio pré-social era uma situação real e 
pacífica, caracterizada pela perfeita liberdade 
e igualdade entre os indivíduos que já teriam 
razão e propriedade privada.

(C) O estado de natureza fez com que os 
indivíduos livremente estabelecem entre si 
um contrato social que garantisse seus direitos 
fundamentais: propriedade privada e proteção.

(D) O estado de natureza era um estado de 
igualdade natural entre os seres humanos, 
onde, para se impor ou se defender, e na 
ausência de um estado ou normas regulares, 
os indivíduos entravam em estado de guerra.

(E) “O Príncipe” e "Leviatã" são as principais obras 
do filósofo, que, muito próximo da família real, 
defendeu, até o fim de sua vida, a monarquia.

“Sociedade de sociedades”: com esta expressão 
indubitavelmente feliz, Portalis especificava de um 
modo preciso uma situação francesa extremamente 
saliente, que tinha se arrastado faticosamente até 
o século XVIII e que encontrava bem no meio do 
universo Moderno a imagem de um Estado ainda 
incapaz de se liberar de antigos condicionamentos, 
ainda portador no seu seio – mal-grado a marcha 
solene e o progredir da estatalidade na França – 
de relíquias medievais. 

GROSSI, Paolo. Da sociedade de 
sociedades à insularidade do estado entre 

medievo e idade moderna. Seqüência: 
estudos jurídicos e políticos, v. 28, n. 55, p. 

9-28, 2007.

O texto aborda a transição entre dois importantes 
períodos da história da humanidade. Sobre o 
assunto, assinale a opção correta.

(A)  O período inaugurado no século XVIII se 
caracterizou por um teocentrismo muito forte.

(B)  O período inaugurado no século XVIII se 
caracterizou por um antropocentrismo muito 
forte, tendo Agostinho de Hipona como seu 
principal representante.

(C)  A separação de poderes, o liberalismo 
econômico e a educação universal e gratuita 
foram reinvindicações dos movimentos que 
ensejaram a transição entre os dois períodos 
a que o texto faz referência. 

(D)  O período do século XVIII em diante trouxe 
a mercantilização da economia. 

(E)  O período anterior ao século XVIII teve 
Sócrates e Platão como seu principais 
pensadores.
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Questão 33

Em 2022, a Lei n. 12711/12, conhecida como a Lei de Cotas, completa 10 anos de vigência. Segundo dados 
do IBGE (obtidos na pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, 2020), no início dos anos 2000, 
chegava a menos de 5% o percentual de negros (pretos e pardos) no Ensino superior. Em 2010, antes da 
Lei de Cotas mas depois da implementação de políticas de cotas em algumas universidades públicas, a 
somatória de alunos negros era de 10,70%. Em 2015, cinco anos do Censo e três anos após a implementação 
da Lei de Cotas, os números aumentaram para 27,07% de alunos negros nas IES (Instituições de Ensino 
Superior).Mais recentemente, o ano de 2019 apresentou totalizou 38,15% de estudantes negros. 

Uma outra pesquisa sobre a temática, realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andifes), também demonstra resultados. Foram coletados dados de 63 
universidades federais, com a participação voluntária de mais de 420 mil estudantes. No documento, 
verificou-se que o percentual de cotistas saiu de 3,1%, em 2005, para 48,3%, em 2018.

Outro dado apontado pela pesquisa que se destaca é o índice de alunos inseridos na faixa de renda mensal 
familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo. Em 1996, quando foi realizada a primeira edição da pesquisa 
da Andifes, eles compunham 44,3% do corpo discente, número próximo aos encontrados nos levantamentos 
de 2003 e 2010. 

A partir de 2014, estudantes nessa faixa de renda passam a ser 66,2% do total de alunos dos cursos de 
graduação das instituições federais, chegando a 70,2%, em 2018. 

Disponível em <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf>. 

Acesso em: 12 out. 2022.

A respeito da temática, é correto afirmar que
(A) a Lei de Cotas determina que as instituições de ensino superior deverão reservar, em cada concurso 

seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) de suas vagas para estudantes negros, independente de terem cursado ou não o ensino médio 
em escolas públicas e da renda per capita familiar.

(B) a Lei de Cotas determina que as instituições federais de educação superior deverão reservar, em cada 
concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas.

(C) os dados revelam a inefetividade da Lei de Cotas, pois, apesar do aumento de pessoas negras no 
ensino superior, os resultados demonstram uma diminuição da qualidade do ensino superior no Brasil, 
desde a implementação da política de cotas a partir de 2012. 

(D) os dados revelam a efetividade da Lei de Cotas, diante do aumento significativo de pessoas negras e 
de baixa renda no ensino superior no Brasil, porém se trata de uma política pública inconstitucional, 
uma vez que é vedado o tratamento diferenciado entre brasileiros em razão da raça.

(E) a Lei de Cotas vem complementar políticas públicas que buscam a redução do racismo estrutural no 
Brasil. A implementação de políticas públicas para inclusão de pessoas negras remonta ao fim da 
escravidão, no fim do século XIX, e estas tinham como objetivo de garantir a inclusão de ex-escravos 
no mercado de trabalho e o acesso à educação pública.



24 UNIFOR – Processo Seletivo 2023.1 - MEDICINA

UNIFOR

Questão 34 Questão 35

A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma 
organização internacional cuja principal missão é 
a paz. Ela é formada por países-membros que não 
são obrigados a integrá-la; a ideia é que o país 
que concordar com os princípios da organização, 
como o trabalho pela paz e o desenvolvimento 
de direitos humanos, possa voluntariamente 
adentrá-la e somar na construção dessas metas. 
A ONU possui vários órgãos, mas existem dois em 
especial que merecem destaque: a Assembleia 
Geral e o Conselho de Segurança.

A respeito do tema, leia as assertivas abaixo

I. A  Assembleia Geral da ONU se constitui 
como o principal órgão de discussão e 
deliberação, em que participam todas as 193 
nações-membros. Na Assembleia Geral, o 
voto é universal, o que concede igualdade a 
todos os seus membros.

II. O Conselho de Segurança da ONU é constituído 
por 15 membros: cinco permanentes, que 
possuem o direito a veto – Estados Unidos, 
Rússia, Grã-Bretanha, França e China – e 
dez membros não-permanentes, eleitos pela 
própria Assembleia Geral por dois anos. 

III. A diferença mais importante entre membros 
permanentes e não permanentes do Conselho 
de Segurança da ONU é o direito de veto. 
Os membros permanentes do Conselho têm 
direito a dizer “não” para as políticas, ações ou 
diretrizes relativas à segurança internacional 
e, assim, impedir sua implementação, mesmo 
que elas tenham sido aprovadas de forma 
unânime pelos demais membros.

É correto apenas o que se afirma em
(A)  II.
(B)  I e II.
(C)  II e III. 
(D)  I e III.
(E)  I, II e III.

Segundo Hannah Arendt, o totalitarismo pode ser 
conceituado como um regime de governo no qual 
prevalece “a dominação permanente de todos os 
indivíduos em toda e qualquer esfera da vida” (em 
Origens do totalitarismo). Utiliza-se de retórica 
populista ao explorar temas como a corrupção 
endêmica nacional, crises econômicas ou “declínio 
dos valores tradicionais e morais” da sociedade, 
apresentando-se como a alternativa possível para 
acabar com este mal. São exemplos de regimes 
totalitários existentes ao longo do século XX, 
EXCETO

(A)  Fascismo na Itália. 
(B)  Nazismo na Alemanha. 
(C)  Franquismo na Espanha. 
(D)  Salazarismo em Portugal. 
(E)  Absolutismo na França. 
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Questão 36 Questão 37

No dia 31 de março de 1964, os militares assumiram 
o poderno Brasil. A respeito desse momento da 
história brasileira, analise as assertivas abaixo.
I.  Durante o regime militar, houve censura aos 

meios de comunicação, restrições à liberdade 
de expressão, além do uso da força e da 
violência pelo Estado contra os opositores 
ao regime.

II.  O Congresso Nacional permaneceu em 
funcionamento durante todo o período da 
ditadura militar, assim como o Supremo 
Tribunal Federal.

III.  Durante o regime militar, aumentou-se o 
número de ministros do Supremo Tribunal 
Federal de 11 para 16. Com a indicação 
de 5 novos ministros pelo Presidente da 
época (1965), garantiu-se uma Suprema 
Corte “biônica”, favorável ao regime, que 
não apresentava oposição nem realizava 
fiscalização das condutas adotadas. 

IV.  O Ato Institucional n. 5, decretado em 1968, 
autorizava o presidente da República a cassar 
mandatos parlamentares; suspender, por dez 
anos, os direitos políticos de qualquer cidadão; 
suspender a garantia do habeas-corpus para 
crimes políticos, dentre outros.

É correto apenas o que se afirma em 
(A)  I, II e III. 
(B)  II e III.
(C)  I e IV.
(D)  I, III e IV.
(E)  I, II, III e IV.

Entre os gregos, romanos e maias, observa-se 
o predomínio da ideia de um tempo cíclico (por 
causa dos ritmos naturais e da Cosmologia). 
Esses e outros povos antigos acreditavam 
que o tempo era circular e que os fenômenos 
se repetiam. Assim, não haveria um momento 
inicial da criação do Universo, ideia difundida pela 
tradição judaico-cristã.

VICENTINO, Bruno; VICENTINO, Cláudio. 
Olhares da história: Brasil e mundo. 1ª ed. 

São Paulo: Scipione, 2017, p. 18.

A partir do texto, entendemos que a cultura judaico-
cristã se baseia em um tempo linear, oriunda dos 
hebreus e persas zoroastristas, contribuindo, na 
definição de importante aspecto, 

(A) o nascimento de Cristo e o apocalipse, que  
são exemplos de demarcações de tempo que 
não poderiam se repetir.

(B) o Antigo Testamento, que contém passagens 
de situações que deveriam ser evitadas, logo, 
proibidas por Deus.

(C)  o Dilúvio, retratado como acontecimento cíclico 
tendo em vista a força inevitável da natureza 
e da vida.

(D)  o paraíso e a origem do homem no mundo, 
que deveriam ser conhecidos como narrativas 
mitológicas da criação. 

(E)  a morte e ressurreição de Cristo, que deveriam 
ser rememoradas e comemoradas, repetindo 
o ciclo da vida humana.
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Questão 38 Questão 39

Leia atentamente a notícia abaixo sobre a 
importância da inteligência artificial no combate 
ao tráfico de animais.

“Pesquisadoras australianas desenvolveram 
uma nova possibilidade de controle de tráfico de 
animais. Em seu estudo, elas descrevem como 
usam de inteligência artificial e “tomografias em 
tempo real” para identificar contrabandos em linhas 
de frente internacionais, como centros postais e 
aeroportos. A pesquisa documenta várias espécies 
da vida selvagem com a técnica de imagem da 
“tomografia em tempo real” para construir uma 
base de dados para um algoritmo. As cientistas 
usaram uma série de raios X para digitalizar um 
animal, produzindo uma imagem tridimensional 
dele – que era usada para treinar a inteligência 
artificial. Dessa forma, ao escanear uma mala ou 
pacote, o algoritmo alertará a infração. Foram 
usadas um total de 294 varreduras de 13 espécies 
de lagartos, pássaros e peixes para desenvolver a 
inteligência artificial, com uma taxa de detecção de 
82% e alarme falso em apenas 1,6% das vezes”. 

Disponível em <https://super.abril.com.br/
ciencia/inteligencia-artificial-e-usada-para-
detectar-trafico-de-animais/>. Acesso em: 

10 out. 2022.

A partir dos dados acima, assinale a alternativa 
correta sobre o combate ao tráfico de animais.

(A)  Com registros de falsos alarmes, fica claro 
que a inteligência artificial confundirá animais 
domésticos com tráfico da vida selvagem.

(B)  Por meio da tentativa de escanear diferentes 
animais, observa-se o risco à vida selvagem, 
tornando a inteligência artificial perigosa.

(C)  Com a produção de imagem tridimensional 
por meio de tomografia, compreende-se o 
alto custo da inovação, tornando-a inviável.

(D)  Com o uso da inteligência artificial, a detecção 
humana não será mais a única arma no 
combate ao tráfico da vida selvagem.

(E)  Na possibilidade de equipar os aeroportos com 
a referida tecnologia, destaca-se o transtorno 
no tempo de espera dos passageiros.

O liberalismo teve berço na Inglaterra e 
desenvolveu-se sobretudo nos séculos XVII e 
XVIII na Europa e nos Estados Unidos. Era 
um movimento antiabsolutista, liderado pela 
burguesia, que buscava a limitação dos poderes 
dos governantes e a garantia de direitos naturais 
como a liberdade individual. A respeito do referido 
movimento, assinale a opção correta.  

(A)  É na filosofia de Montesquieu que a noção 
de dignidade humana se desgarra do 
Cristianismo e propõe-se universal por meio 
de dois elementos teóricos: a racionalidade 
como fundamento da existência humana 
enquanto finalidade em si e a enunciação 
da ideia de comportamentos universalmente 
válidos e esperados de toda pessoa, em 
qualquer situação ou espaço.

(B) Rousseau era contra as monarquias 
absolutistas, apesar de ser a favor da 
manutenção de monarquias constitucionais 
limitadas, que respeitassem a separação de 
poderes e as liberdades individuais, a exemplo 
da Inglaterra. 

(C) De acordo com a teoria da separação 
dos poderes de Montesquieu, as funções 
estatais devem ser exercidas por pessoas 
ou órgãos distintos, sendo necessária a 
instauração de um quarto poder, o Poder 
moderador, considerado neutro, para dirimir 
as divergências entre os demais poderes.

(D) Apesar de fortemente inspirada pela 
independência estadunidense, a Revolução 
Francesa diferenciou-se daquela na sua 
aspiração à universalidade. Enquanto a 
independência das treze colônias produziu 
uma declaração de direitos voltada à 
construção política do novo país, a Declaração 
de Direitos do Homem e do Cidadão editada 
na França tinha o propósito de levar ao mundo 
os ideais da Revolução.

(E)  Durante o século XIX, diversos movimentos 
sociais marcaram a luta operária contra as 
opressões sofridas durante a Revolução 
Industrial. Tais movimentos sociais tiveram 
forte influência do liberalismo, corrente 
liderada por filósofos como Montesquieu, 
Rousseau e John Locke.
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A Fundação Edson Queiroz (FEQ) inaugura, dia 22 de março de 2022, uma mega exposição sobre os “100 
anos da Semana de Arte Moderna em acervos do Ceará”, em celebração ao centenário do movimento que 
teve papel fundamental na consolidação do modernismo no Brasil. Com curadoria de Regina Teixeira de 
Barros e consultoria de Aracy Amaral, a mostra ficará em cartaz no Espaço Cultural Unifor, com acesso 
grátis a toda a população. É mais uma ação da FEQ para compartilhar conhecimento neste momento em 
que comemora também 50 anos de fundação.“A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco na história 
da arte brasileira e como uma grande entusiasta das artes e detentora de um belíssimo acervo de artistas 
modernistas, a Fundação Edson Queiroz não podia deixar de homenagear o movimento. A mostra é também 
uma oportunidade de lançar um olhar inédito sobre a produção artística do Ceará, exaltando a capacidade 
vanguardista dos nossos artistas, como temos feito ao longo dos nossos 50 anos de existência”, destaca a 
presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha.

Disponível em <https://www.unifor.br/-/fundacao-edson-queiroz-abre-grande-exposicao-em-homenagem-aos-100-
anos-da-semana-de-arte-moderna>. Acesso em: 08 out. 2022.

A partir da notícia acima, marque a alternativa correta referente ao centenário do Modernismo no Brasil.

(A)  O modernismo cearense é inexistente. Isso significa dizer que os artistas locais não se interessaram em 
produzir algo de natureza semelhante ao que foi feito nos anos 20, em São Paulo. Por consequência, 
o movimento foi muito mais visível em Pernambuco e Bahia.

(B)  A meta da exposição foi reproduzir o que o modernismo paulista ofereceu de melhor ao país. Ao 
compreender que essa manifestação política e artística obteve pouca expressividade fora do eixo Rio 
e São Paulo, cabe aos outros estados copiarem o modelo vitorioso existente.

(C) As obras modernistas tinham por meta revelar o conhecimento e o sistema de dominação das elites de 
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tradicionalmente desde o século XV buscam garantir 
domínio político e econômico sobre a região do nordeste brasileiro.

(D)  O modernismo brasileiro é amplamente criticado internacionalmente. Muitos dos intelectuais da época 
não conheciam a realidade brasileira. Por causa disso, apresentaram sínteses de um Brasil que não 
existia dentro das cidades ou nas periferias mais pobres da América Latina.

(E)  A Semana de Arte Moderna nasceu como expressão do movimento modernista, tendo na linha de frente 
artistas e intelectuais cariocas e paulistas, mas o movimento não se resume a eles. Em diferentes locais 
do Brasil, foi possível encontrar manifestações culturais similares.

Questão 40
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Questão 41 Questão 42

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

O texto abaixo é um fragmento de um artigo de 
opinião.

A negação do racismo, como estruturante das 
desigualdades sociais, segue autorizando o 
não cumprimento de promessas de cidadania 
iniciadas há dois séculos. A relativização dos dados 
que caracterizam um cenário de genocídio da 
juventude negra impede até mesmo a formulação 
de uma política de segurança pública pautada 
no direito à vida. Direitos civis, políticos e sociais 
são cotidianamente violados, mas há quem diga, 
mesmo assim, que a democracia está assegurada.

Ana Flávia Magalhães Pinto e Helio Santos. 
Racismo e a produção do deficit de 200 anos 
de cidadania no Brasil. Disponível em <https://

www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2022>. 
Acesso em: 10 out 2022.

Na opinião dos articulistas,

(A) a negação do racismo, a visão relativizada do 
genocídio da juventude negra e a violação dos 
direitos civis, políticos e sociais desabonam 
a democracia.

(B) as desigualdades sociais devem ser 
combatidas para que se cumpram as 
promessas de cidadania.

(C) a negação do racismo e todas as suas 
consequências não põem em risco a 
democracia.

(D) o reconhecimento da garantia da democracia 
é um consenso, apesar da violação de direitos 
civis, políticos e sociais.

(E) a falta de política pública de segurança leva 
à relativização dos dados que caracterizam 
genocídio da juventude negra.

Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada.
Disponível em <https://www.revistabula.

com>. Acesso em: 11 out. 2022.

Esse texto de Lygia Fagundes Telles figura entre 
os “microcontos”, uma tendência de vanguarda 
minimalista. Com base na leitura do texto, analise 
as afirmativas.
I – A polissemia da palavra “nada” cria uma 

ambiguidade semântica.
II – Devido ao contexto, a palavra “nada” refere-

se somente ao verbo nadar.
III – Na ambiguidade semântica, reside o caráter 

literário do texto.
IV – “Nada” poderia ser substituído por “coisa 

nenhuma” sem prejuízo do texto literário.

É correto apenas o que se afirma em

(A) I.
(B) II.
(C) I e III.
(D) II e IV.
(E) II, III e IV.
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Questão 43 Questão 44

Re/criações

Quando adão o primeiro
angustiado por eva e pela solidão
inventou cautelosamente deus
não tinha a menor ideia
de em que túnel de névoa tinha metido 
o seu desvalido coração

mas quando seu invento o obrigou a fazer oferendas
a rezar e a despedir-se do prazer
ou a trocar os prazeres pelo tédio
adão /a pedido de eva a primeira /
de um sopro criou o agnosticismo.

BENEDETTI, Mário. O amor, as mulheres e 
a vida. Campinas. Verus, 2010.

O título desse poema revela uma chave de 
interpretação do texto. Sobre ele, assinale a 
alternativa correta.

(A) A palavra recr iações foi  separada 
indevidamente.

(B) Por se tratar de um prefixo, o “re” deve ser 
destacado da palavra. 

(C) Apenas a palavra criações já elucidaria o tema 
do poema.

(D) Ao destacar o prefixo "re", o autor põe em 
relevo a semântica da palavra.

(E) A forma de apresentação da palavra recriações 
não tem relação com o texto. 

Hora Universal 

No início, até mesmo os relógios mecânicos eram 
acertados pelo tempo fornecido pelos relógios de 
Sol. A hora comum, no entanto, aquela usada em 
nosso cotidiano, não se baseia inteiramente no 
Sol. A velocidade da Terra em seu movimento de 
translação não é constante, e por isso a duração 
dos dias solares é desigual. 
[…] Apenas por praticidade, começamos a contar 
o dia solar médio quando o Sol médio atinge a 
chamada culminação inferior. Em outras palavras, 
quando é meia-noite. 

Progresso e hora certa 

Mas, afinal, a diferença entre o tempo solar verdadeiro 
e aquele produzido pelo Sol médio não passa de 
17 minutos. Uma defasagem que foi imperceptível 
para o dia a dia da humanidade durante muitos 
séculos. Até que, nas primeiras décadas do século 
XIX, surgiram as estradas de ferro.

[…]

[…] E para resolver (parcialmente) o problema 
dos horários surgiram as horas nacionais. Porém, 
cada país tinha a sua – e isso não ajudava muito. 
Era preciso uma padronização. Foi a Inglaterra o 
primeiro país a adotá-la (embora Estados Unidos e 
Canadá disputem até hoje essa primazia). Mas não 
foi nada fácil. Política, religião e orgulho nacional 
puseram de lado argumentos científicos, numa 
disputa que envolveu até mesmo o Brasil.

Costa, J. R. V. Hora Universal. Astronomia no 
Zênite, maio 2005. Disponível em <https://www.

zenite.nu/hora-universal>. 

Acesso em: 10 out. 2022.

Em “Foi a Inglaterra o primeiro país a adotá-la”, 
o pronome destacado refere-se 

(A) à hora comum.
(B) à velocidade da Terra.
(C) a uma defasagem que foi imperceptível para 

o dia a dia da humanidade.
(D) a uma padronização dos horários.
(E) à diferença entre o tempo solar verdadeiro e 

aquele produzido pelo Sol médio.
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Questão 45 Questão 46

Idealismo

Falas de amor, e eu ouço tudo e calo!
O amor da Humanidade é uma mentira.

É. E é por isso que na minha lira
De amores fúteis poucas vezes falo.

O amor! Quando virei por fim a amá-lo?!
Quando, se o amor que a Humanidade inspira

É o amor do sibarita e da hetaira,
De Messalina e de Sardanapalo?!

Pois é mister que, para o amor sagrado,
O mundo fique imaterializado

— Alavanca desviada do seu fulcro —

E haja só amizade verdadeira
Duma caveira para outra caveira,

Do meu sepulcro para o teu sepulcro?!

ANJOS, A. Eu e Outras Poesias. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1998.

Com base na leitura do texto, avalie as afirmativas.

I - O tema central do texto é o amor.
II - O eu lírico considera o amor uma ilusão.
III - Segundo o eu lírico, para que o amor exista, 

é necessário que a matéria deixe de existir.
IV - O título sugere que o amor é uma invenção 

do idealismo.

É correto apenas o que se afirma em

(A) I e II.
(B) II e III.
(C) III e IV.
(D) I, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

O texto dissertativo é um dos estilos de escrita 
mais exigidos nos concursos, em vestibulares 
e outras provas. No Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), por exemplo, os candidatos 
são submetidos à uma redação dissertativo-
argumentativa, que é um dos tipos de dissertação. 
Escrever um bom texto dissertativo exige domínio 
da língua portuguesa e capacidade de apresentar 
as informações seguindo uma linha lógica. Afinal, 
o leitor precisa ter clara compreensão sobre o que 
está sendo transmitido, de forma que não existam 
ruídos e ou qualquer dificuldade de interpretação. 
É, de fato, um desafio.

Disponível em: <https://ead.ucs.br/blog/texto-
dissertativo>. Acesso em: 10 out. 2022

(adaptado). 

De acordo com o texto, a sequência lógica citada 
é semelhante ao conceito de

(A) proposta de intervenção, resolvendo o 
problema social levantado.

(B) progressão textual, cada vez mais elaborando 
a argumentação.

(C) repertório sociocultural, apresentando dados 
que confirmem os fatos.

(D) ruído, que seria uma inadequação 
argumentativa que destoa do resto.

(E) domínio linguístico, adotando a variação 
linguística mais adequada.
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Questão 47

Este texto segue a estrutura formal característica 
do escritor português José Saramago. Nele, as 
falas que compõem o diálogo, em itálico, se iniciam 
com letra maiúscula, após a vírgula.

“Estava nesse dia um vento agreste, de barbeiro, 
não se aguentava, e então com o corpo mal 
enroupado, tudo tem sua explicação, deu Antônio 
Mau-Tempo feriado aos porcos e escondeu-se 
por atrás de um machuco, Que é um machuco, 
Um machuco é um chaparro novo, por aqui toda 
a gente sabe, E um chaparro, Um chaparro é um 
sobreiro novo, ora essa, Então um machuco é um 
sobreiro (...)”

SARAMAGO, José. Levantado do Chão. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

Para explicar “machuco”, o autor recorreu a 
construção linguística de caráter 

(A) metonímico, ou seja,  emprego de uma palavra 
por outra.

(B) silogístico, ou seja, aplicação de um método 
dedutivo.

(C) metafórico, ou seja,  relação de similaridade.
(D) imagético, ou seja, representação concreta 

de uma ideia abstrata.
(E) denotativo, ou seja, significação objetiva das 

palavras.
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Questão 48

                    Ministério da Saúde, 2022 (adaptado).

A campanha do Ministério da Saúde possui por objetivo

(A) alertar o público em geral sobre os perigos da raiva para a sociedade.
(B) focar o alerta em animais de rua, que não tenham sido castrados previamente.
(C) orientar aqueles que possuem animais em casa – em convivência com a família.
(D) proteger os animais das intervenções de humanos que os infectam com doenças.
(E) deixar claro que, com remédios administrados caseiramente, é possível a prevenção.

Questão 49

A propaganda, divulgando a prova do Enem, deixa claro que são preponderantes para a mensagem as funções
(A) fática e poética.
(B) metalinguística e conativa.
(C) referencial e poética.
(D) emotiva e referencial.
(E) conativa e emotiva.
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Questão 51

A charge de Fabiane Langona ironiza o

(A) desenvolvimento de toda uma nova linguagem 
para a comunicação virtual.

(B) desgaste físico provocado pela falta de 
ergonomia no uso das tecnologias.

(C) impacto de novos e, por vezes, inúteis hábitos 
advindos da interação tecnológica.

(D) fato de as redes sociais serem viciantes e 
atraírem os usuários por horas a fio.

(E) processo de gentrificação e aumento nos 
aluguéis nos grandes centros urbanos.

Questão 50

O preconceito, seja ele de que natureza for, é uma 
crença pessoal, uma postura individual diante 
do outro. Qualquer pessoa pode achar que um 
modo de falar é mais bonito, mais feio, mais 
elegante, mais rude do que outro. No entanto, 
quando essa postura se transforma em atitude, 
ela se torna discriminação e esta tem de ser alvo 
de denúncia e de combate. No caso da língua, é 
imprescindível que toda cidadã e todo cidadão que 
frequenta a escola (pública ou privada) receba uma 
educação linguística crítica e bem informada, na 
qual se mostre que todos os seres humanos são 
dotados das mesmíssimas capacidades cognitivas 
e que todas as línguas e variedades linguísticas 
são instrumentos perfeitos para dar conta de 
expressar e construir a experiência humana 
neste mundo. “A contundência e a radicalidade 
com que Bagno costuma expor suas críticas 
(frequentemente em meios de ampla difusão) 
fizeram dele uma personalidade extremamente 
polêmica, que conquista adesões entusiastas e 
ódios incondicionais. Trata-se de um linguista 
combativo, de todo afastado do modelo do 
acadêmico supostamente neutro. Bagno toma 
partido abertamente, convencido de que esta 
é a única maneira honesta de contribuir para o 
conhecimento”.

Pere Comellas Casanova, Universidade de 
Barcelona. Disponível em < https://www.

esfera.com.vc/p/preconceito-linguistico-1a-
ed/e101226970>. Acesso em 20 out. 2022.

Refletindo sobre o conceito de variação linguística, 
assinale a situação comunicativa a seguir que 
estaria adequada.

(A) Dizer “passe-me a bola” em jogo de futebol 
entre amigos.

(B) Falar coloquialmente durante um almoço com 
a família.

(C) Abrir uma conta no banco utilizando um jargão 
médico.

(D) Em uma entrevista de emprego, usar diversos 
neologismos.

(E) Usar sempre a norma-padrão em textos 
literários.
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Questão 52

Questão 53

Quadro Seresta, Emiliano Di Cavalcanti.

A pintura anterior, parte da exposição “100 anos da Semana de Arte Moderna em acervos do Ceará” da 
Unifor, dialoga com a estética modernista por intermédio da
(A) relação amorosa intensa, inspirada no segundo momento romântico.
(B) escolha de temas épicos e que contam momentos da história nacional.
(C) interação entre claro e escuro, que é o foco principal dessa pintura.
(D) referência clara aos temas caros ao primeiro momento romântico.
(E) relação cotidiana e recursos que se inspiram nas Vanguardas Europeias.

Considere as frases:

I – A comissão do MTST, Movimento dos trabalhadores sem teto, composta pelos moradores da periferia, 
participou das manifestações por direitos sociais.

II - A comissão do MTST, Movimento dos trabalhadores sem teto, composta por moradores da periferia, 
participou das manifestações por direitos sociais.

Quanto ao sentido das duas frases, assinale a opção correta.
 
(A)  Não há nenhuma diferença de sentido nem de construção textual entre elas.
(B)  A diferença está apenas na forma, ou seja, no uso diferente das preposições pelos e por.
(C)  A diferença de sentido está na ausência / presença do artigo definido em I e II, respectivamente.
(D)  Em I, a comissão do MTST é composta por alguns moradores da periferia; em II, por todos.
(E)  Em I, a comissão do MTST é composta por todos os moradores da periferia; em II, por alguns.
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Questão 54

Racismo é burrice
                                                                                     Gabriel o Pensador

O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista
É o que pensa que o racismo não existe

O pior cego é o que não quer ver
E o racismo está dentro de você

Porque o racista na verdade é um tremendo babaca
Que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca

E desde sempre não parar pra pensar
Nos conceitos que a sociedade insiste em lhe ensinar

E de pai pra filho o racismo passa
Em forma de piadas que teriam bem mais graça

Se não fossem o retrato da nossa ignorância
Transmitindo a discriminação desde a infância

E o que as crianças aprendem brincando
É nada mais nada menos do que a estupidez se propagando

Nenhum tipo de racismo - eu digo nenhum tipo de racismo - se justifica
Ninguém explica

Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural
Todo mundo que é racista não sabe a razão

Então eu digo meu irmão
Seja do povão ou da elite

Não participe
Pois como eu já disse: racismo é burrice

Como eu já disse: racismo é burrice

Disponível em <https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/72839/>.

Acesso em: 08 out. 2022.

A partir da leitura da canção “Racismo é burrice”, assinale as afirmativas.
I - O racismo é inerente ao ser humano desde seu nascimento, independente da sua educação.
II -   A pessoa é racista desde a sua fecundação.
III - O racista sofre influência do meio em que vive.  
IV - Dizer que o racista tem “cabeça fraca” significa dizer que ele é uma pessoa influenciável.

É correto apenas o que se afirma em

(A) I e II.
(B) II e III.
(C) I, III e IV.
(D) I, II e III.
(E) III e IV.
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ATENÇÃO: As questões de números 55 a 60 versam sobre Língua Inglesa e Língua Espanhola. 
Você deverá respondê-las de acordo com a escolha já feita por ocasião da inscrição ao Processo 
Seletivo. A mudança de opção NÃO é permitida neste momento.

LÍNGUA INGLESA

Leia o texto e responda às questões 55 e 56.

Iranians protesting after the custodial death of Mahsha Amini.

How The Death Of Mahsa Amini Pushed Iranian Women Over The Edge Of Revolution

The protests that were ignited by Mahsa Amini's custodial death in Tehran are now raging across 40 provinces 
of the nation with over 70 people believed to have been killed in the unrest.

Latest Issue

Jheelum Basu 
UPDATED: 10 OCT 2022 8:53 AM

The spontaneous outburst of anger over the death of Mahsa Amini, a 22-year-old woman while being in the 
custody of Iran’s ‘Morality Police’ has barreled into the third week now. And the flames of protests look like 
they are here to stay.
The guidance patrols or Gasht-e-Ershad, commonly known as the ’Morality Police’ of Iran, detained Amini on 
September 13 for flouting the country’s dress code for women as she apparently was wearing an ‘improper 
head covering’.
After enjoying a little leniency in the Hijab rule during the more reformist Hassan Rouhani’s regime, women 
in Iran again were made to abide by stringent restrictions on clothing once the hardliner President Ebrahim 
Raisi took over the post in 2021.
According to Islamic Republic’s present advisory, women are advised to cover up in public by wearing a 
“hijab” or headscarf that is supposed to completely hide the hair.
Authorities claimed that Mahsa succumbed to death on September 16 owing to a cardiac failure three days 
after falling into a coma while her family, rejecting the possibility of any underlying medical condition to be 
the cause of her death,  firmly pointed towards custodial brutality and asserted that she was beaten.
‘She was tortured, according to eyewitnesses’, said Amini’s cousin Erfan Mortazaei, as per media reports.
“She was tortured in the van after her arrest, then tortured at the police station for half an hour, then hit on 
her head and she collapsed”, he added.
The protests that were ignited by her death in Tehran are now raging across 40 provinces of the nation. 
The unrest is believed to have killed over seventy people so far while countless people got arrested. The 
authorities have imposed stringent restrictions on internet services and clamped down on protesters. Access 
to social media platforms and messaging applications has also been curtailed.
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Questão 55

Questão 56

Assinale a alternativa que melhor sintetiza o objetivo da reportagem de Jheelum-Basuda, apresentada na 
revista Newsweek.

(A) O autor apresenta o valor histórico do uso de “hijab”, ou véu islâmico, para cobrir os cabelos, válido 
em todo o território iraniano. O propósito é a valorização do corpo feminino, sendo esse o código de 
vestimenta imposto pela Polícia da Moralidade desde 2021.

(B) O autor apresenta os protestos da sociedade iraniana pela truculenta ação da Gasht-e-Ershad, a Polícia 
da Moralidade, na abordagem e morte da jovem Mahsa Amini, além da extensão do período de clamor 
por justiça e o crescente número de cidades iranianas que estão aderindo ao movimento. Acredita-se 
que a ação da Polícia da Moralidade já tenha causado mais de 70 mortes, além de prisões e restrições 
ao uso das mídias sociais.

(C) O autor apresenta os diversos protestos contra o lançamento do novo código de vestimenta do país, 
resultando na morte de uma jovem de 22 anos e as restrições de acesso às ferramentas da mídia.

(D) O autor apresenta o resultado da truculência da Gasht-e-Ersha, a Polícia da Moralidade, na abordagem 
e obediência ao uso do véu pelas jovens moradoras de Teerã e a preocupação com o novo código de 
vestimenta nas mídias sociais.

(E) O autor apresenta as preocupações do governo do Irã em relação aos inúmeros protestos de sua 
população pela truculenta ação da Gasht-e-Ershad na abordagem e morte da jovem Mahsa Amini, além 
da extensão do período de clamor por justiça e o crescente número de cidades iranianas que aderiram 
ao movimento, além das restrições de uso das mídias sociais.

Observe os trechos abaixo retirados do texto.

I - ... COMMONLY KNOWN AS THE MORALITY POLICE ...
II - ...SHE APPARENTLY WAS WEARING ...
III - ...TO COMPLETELY HIDE HER HAIR ...
IV - ...REJECTED THE POSSIBILITY OF ANYUNDERLYING ...
V - ... FIRMLY POINTED TOWARDS ...

São exemplos de advérbios apenas as palavras destacadas em

(A)  I, III e V.
(B)  I, II e IV.
(C)  III, IV e V.
(D)  I, II, III e V.
(E)  II, III, IV e V.
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Questão 57

Britney Spears gets first Billboard top 10 in nearly a decade with Elton John duet

By Nicholas Hautman

September 6, 2022 | 11:35am     

                                                                                        
Britney Spears is back on the charts. The Princess of Pop’s new duet with Elton John, “Hold Me Closer,” 
debuted at No. 6 on the Billboard Hot 100 on Tuesday.
It is Spears’ 14th top 10 song and her first in nearly a decade.
The “Toxic” singer, 40, and John, 75, released “Hold Me Closer” — a reimagining of the Rocket Man’s classics 
“Tiny Dancer” and “The One” — on Aug. 26.
The dance track quickly shot to No. 1 on iTunes in over 40 countries and earned praise from critics as well 
as Spears’ attorney, Mathew Rosengart.
“No one should be surprised that her first foray [since her conservatorship ended] is a smash success,” the 
former federal prosecutor told Page Six at the time, adding that he was “so very proud” of his client.
John, meanwhile, shared his hope that the song’s instant success would restore his collaborator’s “confidence 
in herself to get back into the studio, make more records and realize that she is bloody good.”
Spears already had 13 top 10s on the Billboard Hot 100 under her belt, including 1998’s “…Baby One More 
Time,” 2008’s “Womanizer,” 2011’s “Hold It Against Me” and 2013’s “Scream & Shout” with Will.i.am. “Hold 
Me Closer” brings her to four decades on the chart.
She has also had six No. 1 albums on the Billboard 200: 1999’s “…Baby One More Time,” 2000’s “Oops!…I 
Did It Again,” 2001’s “Britney,” 2003’s “In the Zone,” 2008’s “Circus” and 2011’s “Femme Fatale.
Spears announced a hiatus in January 2019 and later described it as a work strike, explaining that she did 
not want her family, namely her estranged father, Jamie Spears, to continue benefitting from her lucrative 
career during her conservatorship, which began in February 2008.
After Britney called her conservatorship “abusive” in court in June 2021, a Los Angeles judge suspended 
Jamie, 70, as her legal guardian that September before terminating the arrangement altogether in November.
The “Toxic” singer has since hinted that she plans to get back to work, writing on Instagram in July, “I haven’t 
shared my voice in an extremely long time … maybe too long.” 

Disponível em <https://pagesix.com/2022/09/06/britney-spears-elton-johns-hold-me-closer-on-billboard-top-10/?_
ga=2.27190909.1102672459.1665676921-1707917393.1665676921>. Acesso em: 20 out. 2022.

Assinale a alternativa que melhor sintetiza o artigo de Nicolas Hartman.   
        
(A)  O sucesso de Britney Spears (40), em parceria com o cantor Elton John (75), no dueto Hold me Closer, 

atingiu a colocação entre os dez maiores sucessos do Billboard pela décima quarta vez, após um longo 
período que passou afastada dos palcos.

(B)  O sucesso do retorno da cantora Britney Spears (40), em parceria com o cantor Elton John (75), no 
dueto Hold me Closer, atingindo a décima quarta colocação entre os maiores sucessos, pela décima 
vez, após Britney ter enfrentado um longo período de processos judiciários com seu pai

(C)  Os problemas judiciais de Britney Spears (40) e seu parceiro Elton John (75) no dueto Hold me Closer, 
durante um longo período, causados pelo pai da cantora, e das diversas acusações que finalmente 
foram superadas.

(D)  A comemoração do sucesso do hit Hold me Closer de Britney Spears (40) e Elton John (75), celebrando 
o retorno da dupla, após um longo período distantes dos palcos.

(E)  A comemoração dos dez anos de sucesso do hit Hold me Closer, resultado da parceria de Britney 
Spears (40) e Elton John (75), marcando uma nova década de sucessos da dupla.
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Veja a simplicidade de alguns versos da letra de Hold me Closer, sucesso gravado por Elton John em 
parceria com Britney Spears.

HOLD ME CLOSER
Andrew Wotman / Bernard J. P. Taupin / 

Elton John / Henry Russell Walter

I saw you dancin' out the ocean
Runnin' fast along the sand

A spirit born of earth and water
Fire flying from your hands (oh)

Hold me closer, tiny dancer
Count the headlights on the highway

Lay me down in sheets of linen
You had a busy day today (oh)

O trecho “...You had a busy day today” expressa a ideia de que

(A) o dia agitado iniciou.
(B)  o dia agitado já terminou. 
(C)  o dia agitado vai iniciar.
(D)  o dia agitado vai terminar.
(E)  o dia agitado está em andamento.

Questão 58
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Queen release rediscovered song featuring Freddie Mercury                    

LONDON, Oct 13 (Reuters) - Queen released a rediscovered song featuring Freddie Mercury on Thursday, 
the band's first new track with the late frontman's instantly recognisable vocals to come out in more than 
eight years.
Guitarist Brian May and drummer Roger Taylor first told fans about the existence of "Face It Alone" during 
an interview in the summer.
The track was originally recorded in the late 1980s during sessions for the band’s chart-topping album "The 
Miracle" but it did not make it to release.
Queen's production and archive team found it again when they began working on an upcoming box set 
reissue of the album, due to be released in November.
“We’d kind of forgotten about this track,” Taylor said in a statement. "But there it was, this little gem. It’s 
wonderful, a real discovery. It’s a very passionate piece."
"The Miracle", Queen's 13th studio album, came out two years before Mercury died from AIDS-related 
pneumonia in 1991.
The upcoming reissue, released as an eight-disc collector’s edition box set, will feature six unpublished songs 
as well as dialogue between the band - Mercury, May, Taylor and bassist John Deacon - while in the studio.
Queen last included three previously unheard songs featuring Mercury on their 2014 album "Queen Forever".
“I’m happy that our team were able to find this track ('Face It Alone')," May said.
"After all these years, it’s great to hear all four of us ... working in the studio on a great song idea which never 
quite got completed ... until now!"

Disponível em <https://www.reuters.com/lifestyle/queen-release-rediscovered-song-featuring-freddie-
mercury-2022-10-13/>. Acesso em:  14 out. 2022.

O objetivo do texto é
(A)  alertar.
(B)  criticar.
(C)  descrever.
(D)  informar.
(E)  comparar.

Questão 59
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Questão 60

A ideia que a tirinha apresenta na fala “Anyway. These days I think the Vatican, the U.N. and my little 
chair have the same powers of persuassion.” é

(A) elogio
(B) súplica
(C) descrição
(D) solicitação
(E) crítica

Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/712413234775871639/>. 
Acesso em: 13 out. 2022.
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Questão 55

LÍNGUA ESPANHOLA

Disponível em <https://https://br.pinterest.com/pin/337207090856363628/>. Acesso em: 10 out. 2022.

Escolha a opção que melhor corresponde ao sentido desta frase.

(A) É uma loucura muito grande sacrificar alguém no intuito de sentir felicidade.
(B)  Não vale a pena nenhuma conquista ou conforto que comprometa a saúde do beneficiário.
(C) A felicidade não é loucura, mesmo se custar a saúde dos outros.
(D) Qualquer felicidade é bem-vinda, mesmo se ela acaba com a saúde da gente.
(E) Originário de um país industrializado, o filósofo achava que a felicidade estraga a saúde.
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Questão 56

Disponível em <https://https://as.com/meristation/comics/>. Acesso em: 10 out. 2022.

Assinale a opção que restitui a reflexão que foi retirada do balão nesta tira cómica.

(A) …deberíamos contratar un psiquiatra para que le haga un diagnóstico.
(B)  …esto le pasa a todas las chicas de su edad, ya verás cómo se recupera.
(C)  …consentimos todo lo que pudimos y aun así se traumatizó.
(D)  ...obviamente la culpa de todo la tienen los videojuegos.
(E) …en nuestro barrio ha habido mucho contagio de crisis de ansiedad.

SI SE LO HEMOS 
CONSENTIDO 

TODO...
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Cómo parar la marcha hacia la guerra

                      Por Thierry Meyssan

Ningún dirigente político quiere una guerra en su territorio. Cuando las guerras llegan a desatarse es, 
generalmente, bajo el efecto del miedo. Con razón o sin ella, cada bando teme al de enfrente. Por supuesto, 
siempre hay individuos que empujan hacia el precipicio, pero son fanáticos y extremadamente minoritarios. 
Esa es exactamente la situación actual. Rusia está convencida, con razón o no, de que Occidente quiere 
destruirla. Occidente está idénticamente convencido de que Rusia ha iniciado una campaña imperialista 
que acabará destruyendo sus libertades. Mientras tanto, en la sombra, un pequeño grupo de individuos, los 
straussianos, desean que se llegue al enfrentamiento. 
Eso no significa que la Tercera Guerra Mundial va a comenzar mañana. Pero si ningún dirigente político 
cambia radicalmente su política exterior estaremos caminando directamente hacia el abismo y habremos 
de prepararnos para el caos más absoluto.

Disponível em <https://www. https://www.voltairenet.org/article218090.html>. Acesso em:  10 out. 2022.

Assinale a opção que propõe uma reflexão conclusiva condizente com o conteúdo do texto.

(A)  El conflicto ucraniano está convirtiéndose en una guerra en la que Occidente se enfrenta a Rusia y China. 
Cada bando está convencido de que el otro quiere destruirlo y el miedo es muy mal consejero. Sólo 
será posible preservar la paz si cada bando es capaz de reconocer sus errores. Tendrá que lograrse un 
cambio radical porque hoy las acciones rusas y el discurso occidental no corresponden a la realidad.

(B)  Mientras la prensa internacional aborda el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 
2 como una especie de “crónica roja”, aquí lo analizamos como un acto de guerra contra Alemania en 
particular y contra la Unión Europea en general. ¿Por qué? Porque los países de Europa occidental acaban 
de perder súbitamente las 3 vías que tenían para aprovisionarse con gas mientras que, ¿casualmente?, 
acaba de inaugurarse un gasoducto que va a Polonia. 

(C)  En 2015, Berlín, París y Moscú se hicieron garantes de la paz civil en Ucrania, en los acuerdos de Minsk. 
Ahora Kiev acusa a Rusia de traición, pero los hechos demuestran lo contrario. En realidad, son el Reino 
Unido y Estados Unidos quienes, siguiendo sus viejos hábitos imperiales, orquestaron el conflicto en 
Ucrania para precipitar no sólo a Rusia sino también a Alemania en un enfrentamiento destructivo. 

(D)  A pesar de lo que afirma la prensa, si la victoria electoral de Giorgia Meloni finalmente cambia algo en 
Italia no será en materia de política exterior. Los italianos no se rebelan contra el origen de sus problemas 
sino sólo contra algunos de sus síntomas. La realidad es que si los miembros de la clase política italiana 
compiten entre sí esa competencia se expresa sobre todo a la hora de mostrar su sumisión a Estados 
Unidos. 

(E)  Al sostener la guerra de Kiev contra los ruso-parlantes de Ucrania, los straussianos estadounidenses 
buscaban provocar la respuesta de la Federación Rusa. Pero no calcularon bien las consecuencias 
de esa manipulación. Las industrias militares de Occidente ya no logran garantizar los volúmenes de 
armamento que se necesita. Ahora, Occidente está invirtiendo en la muerte.

Questão 57
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Questão 58

LA TABERNA DEL TURCO

No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste 
y Tenorio, y _____ luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí 
malvivía en Madrid, alquilándose por cuatro maravedíes en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad 
de espadachín por cuenta de otros que no ______ la destreza o los arrestos para solventar sus propias 
querellas. Ya saben: un marido cornudo por aquí, un pleito o una herencia dudosa por allá, deudas de juego 
pagadas a medias y algunos etcéteras más. Ahora es fácil ________ eso; pero en aquellos tiempos la capital 
de las Españas era un lugar donde la vida había que buscársela a salto de mata, en una esquina, entre el 
brillo de dos aceros. En todo esto Diego Alatriste se desempeñaba con holgura. Tenía mucha destreza a la 
hora de tirar de espada, y ________ mejor, con el disimulo de la zurda, esa daga estrecha y larga llamada 
por algunos vizcaína, con que los reñidores profesionales se ayudaban a menudo. Una de cal y otra de 
vizcaína, solía decirse. El adversario ______ ocupado largando y parando estocadas con fina esgrima, y 
de pronto le venia por abajo, a las tripas, una cuchillada corta como un relámpago que no daba tiempo ni a 
pedir confesión. Sí. Ya _____ dicho a vuestras mercedes que eran años duros.

Extrato de Las Aventuras del Capitán Alatriste de Arturo y Carlota Pérez-Reverte. Madrid, Editora Alfaguara, 1996.

A opção que lista os verbos, em sequência e conjugação correta, que foram retirados do texto é: 

(A) tenía; habían; amasado; dirigía; había; tengo. 
(B) había; tenían; criticar; manejaba; estaba; he.
(C) sabía; temían; confundir; conduzía; mostraba; los.
(D) solía; sabían; burlar; ondeaba; venía; se.
(E) sabían; tubo; criticando; mareaba; estubiera; repeti.
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Para no hacer de mi ícono pedazos
Para salvarme entre únicos e impares
Para cederme lugar en su parnaso
Para darme un rinconcito en sus altares
Me vienen a convidar a arrepentirme
Me vienen a convidar a que no pierda
Me vienen a convidar a indefinirme
Me vienen a convidar a tanta mierda.

Yo no sé lo que es el destino
Caminando fui lo que fui
Allá Dios que será divino
Yo me muero como viví
Yo me muero como viví
Yo me muero como viví.

Yo quiero seguir jugando a lo perdido
Yo quiero ser a la zurda más que diestro
Yo quiero hacer un congreso del unido
Yo quiero rezar a fondo un "hijo nuestro"
Dirán que paso de moda la locura
Dirán que la gente es mala y no merece
Mas, yo partiré soñando travesuras
Acaso multiplicar panes y peces

Yo no sé lo que es el destino
Caminando fui lo que fui

Allá Dios, que será divino
Yo me muero como viví
Yo me muero como viví
Yo me muero como viví.
Yo me muero como viví, como viví
Yo me muero como viví, como viví
Yo me muero como viví.

Dicen que me arrastraran por sobre rocas
Cuando la revolución se venga abajo
Que machacarán mis manos y mi boca
Que me arrancarán los ojos y el badajo
Será que la necedad parió conmigo.

La necedad de lo que hoy resulta necio
La necedad de asumir al enemigo
La necedad de vivir sin tener precio.

Yo no sé lo que es el destino
Caminando fui lo que fui
Allá Dios que será divino
Yo me muero como viví
Yo me muero como viví
Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Disponível em <https://l1nq.com/zQ01I />. 
Acesso em: 10 out. 2022.

Escolha a opção que propõe um título condizente com a temática que a música desenvolve.

(A)  Morir de amor
(B) El niño perdido
(C)  Rinconcito en el cielo
(D) El necio
(E)  Caminante del Mayab

Leia atentamente a seguinte letra de uma música de Silvio Rodriguez.

Questão 59
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Questão 60

Un animal sin importancia

Hace unos 13.500 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se 
conoce como el big bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física.
Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras 
complejas, llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas 
y sus interacciones se llama química.
Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para 
formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos 
se llama biología.
Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar 
estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas 
se llama historia.
Tres revoluciones importantes conformaron el curso de la historia: la revolución cognitiva marcó el inicio de 
la historia hace unos 70.000 años. La revolución agrícola la aceleró hace unos 12.000 años. La revolución 
científica, que se puso en marcha hace solo 500 años, bien pudiera poner fin a la historia e iniciar algo 
completamente diferente.

Extrato de Sapiens, de animales a dioses – Uma breve história de la humanidade, de Yuval Noah Harari, ePub r1.6

Assinale a opção que propõe uma reflexão conclusiva condizente com o conteúdo do texto acima.

(A)  Unos años antes, esa enfermedad de Addison habría acabado con su vida, pero se descubrió que 
la cortisona y después la testosterona suplantaban la falta de energía provocada por la carencia de 
adrenalina. Conscientes de los males del joven político, los Kennedy guardaban dosis de cortisona en 
cajas fuertes repartidas por todo el país.

(B)  Entre los miles de nombres que figuran en la lista negra de Myrotvorets aparecen los de más de 300 
niños. También hay periodistas, empresarios y políticos, tanto ucranianos como extranjeros. Además 
de Waters, destacan nombres como Viktor Orban, primer ministro de Hungría; Gerhard Schroeder, 
ex canciller alemán; Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Estados Unidos; y Bashar Assad, 
presidente de Siria.

(C)  De un lado, el mundo individualista y posesivo de Hernán Cortés; mundo de cazador, ladrón de oro, 
que mata los hombres y conquista las mujeres y las tierras. Del otro, el mundo colectivo y mágico de 
los indios, cultores de maíz y de frijol, campesinos sumisos a un clero y a una milicia, adoradores del 
Rey Sol que representa sus dioses sobre la tierra.

(D) Lo visible y lo invisible, en la mentalidad primitiva, son inseparables. De hecho, lo invisible es mucho 
más presente, activo y temible, por lo que ocupa el alma de forma determinante y evita que el espíritu 
se profundice en el tipo de reflexión que conocemos como objetiva. ¿De qué serviría, si la felicidad, 
la salud, el orden natural, en fin, todo, a cada instante, depende de los poderes místicos? El esfuerzo 
humano no debe malgastarse en tentativas de reglamentar su ambiente; es mejor interpretarlo para 
integrarse a él. 

(E)  Hubo humanos mucho antes de que hubiera historia. Animales muy parecidosa los humanos modernos 
aparecieron por primera vez hace unos 2,5 millonesde años. Pero durante innumerables generaciones 
no destacaron de entre lamiríada de otros organismos con los que compartían sus hábitats.



48 UNIFOR – Processo Seletivo 2023.1 - MEDICINA

UNIFOR

REDAÇÃO

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Texto I

POR QUE A SOLIDARIEDADE É IMPORTANTE?

Postado em 14 de julho de 2020 por José Roberto Marques 

A solidariedade é um valor humano universal, que está presente em todas as culturas. […]. Trata-se de uma 
qualidade que está relacionada à bondade, à empatia e ao amor. Ser solidário é se sensibilizar com a dor 
de outro e estender a mão para ajudá-lo de alguma maneira.
O Papa João Paulo II afirmou que solidariedade não é um sentimento vago de compaixão pelos infortúnios 
das outras pessoas e sim uma determinação firme e perseverante de se comprometer com o bem comum. 
Nesse sentido, ser solidário vai além de realizar gestos esporádicos de caridade, envolve realmente abraçar 
as causas e se tornar parte delas.
A importância da solidariedade
Ser solidário é, também, ser amigo e empático, permitindo-se sentir a dor do outro para, em seguida, buscar 
ajudá-lo de alguma maneira. […] Essa colaboração mútua sempre foi e sempre será fundamental para a 
sobrevivência humana. Inclusive, foi através dela que o homem sobreviveu desde os primórdios até os dias 
atuais. Afinal de contas, estando juntos conseguimos suportar as adversidades sem medo. O apoio, seja 
ele funcional ou emocional, é fundamental para vencermos obstáculos. […] Quando se é solidário, o bem 
é multiplicado em sua vida e na daqueles que foram tocados pelo seu gesto.
10 Atitudes para praticar solidariedade 
1 – Jamais use a solidariedade para se autopromover;
2 – Ajude sem julgar;
3 – Respeite as crenças e cultura das pessoas;
4 – Evite expor pessoas sem consentimento;
5 – Ouça uma pessoa que estiver enfrentando um momento delicado;
6 – Compartilhe seu conhecimento com outras pessoas;
7 – Se ofereça para realizar tarefas que são simples para você, mas podem ser desafiadoras para alguém;
8 – Contribua com causas doando tempo ou dinheiro;
9 – Torne-se doador de órgãos, sangue e medula; 
10 – Seja solidário também com pessoas próximas.

Madre Teresa de Calcutá, religiosa conhecida por seu trabalho humanitário, disse que sabia que seus 
esforços eram apenas uma gota em meio ao oceano, contudo, acreditava que através sem isso o oceano 
seria menor. Portanto, evite deixar de agir por acreditar que tem pouco a contribuir, qualquer gesto de ajuda 
se torna grandioso se for motivado pela verdadeira solidariedade.

Disponível em <https://www.ibccoaching.com.br/portal/comportamento/por-que-a-solidariedade-e-importante/ >. 
Acesso em 10 out. 2022. (Adaptado)
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Texto II

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, com, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas, 
em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema "A importância da solidariedade para 
o bem-estar social". Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista.

Disponível em <https://i.pinimg.com/originals/ae/c6/9f/
aec69f1419bcbce28b40e4676086cc73.jpg>. Acesso 

em: 12 out. 2022.
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