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Leia estas instruções: 
 

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

seguida, assine no espaço reservado. 

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

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

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

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

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

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

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

material transparente, de tinta preta. 

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

destaque nenhuma folha. 

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

considerados para efeito de avaliação. 

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

Folha de Respostas . 

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

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

Folha de Respostas . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa           01 a 20 
 

 

O texto abaixo servirá de base para responder às questões 01 e 02.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. O humor da tira é construído a partir da 

A) falta de reciprocidade entre as personagens, constatada na última fala.  

B) reação do rapaz à primeira fala da garota,  percebida no texto em letras maiúsculas.  

C) expressão facial das personagens, que traz certa comicidade à tira.  

D) quebra de expectativa do leitor, que é surpreendido com a última fala da garota.  

 

02. O acento tônico na palavra “recíproco” segue a mesma regra de acentuação em 

A) mútuo.    C) romântico. 

B) retribuído.   D) compreensão. 

 

O texto abaixo servirá de base para responder às questões 03 a 05.  
 

Professor: Joaquim, diga o presente do indicativo do verbo caminhar.  

      Aluno: Eu caminho… tu caminhas… ele caminha…  

Professor: Mais depressa! 

      Aluno: Nós corremos, vós correis, eles correm! 

 

03. O texto acima é uma piada. Esse gênero configura-se como 

A) um texto que leva à reflexão geralmente pela estrutura peculiar de suas orações.  

B) um texto de alta complexidade, com vocabulário formal e de difícil compreensão.  

C) um texto argumentativo, visto que tem o propósito comunicativo de convencer o leitor do 
seu caráter humorístico. 

D) um texto narrativo simples em que geralmente há presença de enredo e que tem a 
intenção de levar o leitor ao riso.  

  

04. Das formas verbais presentes nesse texto,  

A) todas apresentam complemento. 

B) apenas uma apresenta complemento.  

C) nenhuma apresenta complemento.  

D) apenas uma não apresenta complemento.  
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05. As formas verbais “caminhar” e “corremos” apresentam  

A) ditongos decrescentes.   C) dígrafos consonantais. 

B) ditongos crescentes.      D) dígrafos vocálicos. 
 

O texto abaixo servirá de base para responder às questões 06 a 15.  
 

E se… o tabaco fosse proibido no mundo? 

André Santoro 

Se o mundo inteiro pusesse cigarros, charutos e cachimbos na ilegalidade de uma hora para 

outra, milhões de vidas seriam poupadas. Mas é provável que o custo fosse alto demais, já 

que algo precisaria ser feito com mais de 1 bilhão de viciados e criminosos em potencial. 3 

Fabricantes e usuários seriam empurrados para a clandestinidade. “Caso o produto fosse 

banido, seria criado um mercado paralelo semelhante ao que surgiu com a lei seca, nos EUA”, 

diz a consultora Vera da Costa e Silva, ex-diretora da Iniciativa por um Mundo Livre de 6 

Tabaco, da Organização Mundial da Saúde (OMS). Na década de 1920, quando a venda de 

bebidas alcoólicas foi proibida em solo americano, o crime organizado aproveitou para encher 

os bolsos no mercado negro. Os especialistas consideram os benefícios da proibição tão 9 

incertos que, mesmo diante da perspectiva de um mundo sem fumaça, eles preferem apostar 

em medidas mais graduais. “Estratégias para reduzir o consumo, como as mensagens de 

advertência estampadas nos maços de cigarro vendidos no Brasil, são mais eficientes do que 12 

o banimento total do produto”, afirma Stanton Glantz, diretor do Centro para Educação e 

Pesquisa do Controle do Tabaco, da Universidade da Califórnia em São Francisco. Além 

disso, uma ação mundial teria de ser aprovada por órgãos internacionais como a ONU ou a 15 

própria OMS e soaria como uma declaração de guerra à poderosa indústria do fumo. Entre 

outros argumentos, as empresas alegam que a proibição criaria legiões de desempregados – 

na China, por exemplo, 3% dos agricultores trabalham em lavouras de tabaco. Mas um estudo 18 

feito pelo economista Kenneth Warner, da Universidade de Michigan, mostrou que, ao menos 

nos EUA, a compensação viria de postos de trabalho criados em outros setores. Até hoje, só o 

Butão, um país asiático com pouco mais de 2 milhões de habitantes, conseguiu proibir a 21 

venda e o consumo em público de produtos feitos de tabaco.  
 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/comportamento/e -se-o-tabaco-fosse-proibido-no-mundo/>. Acesso em: 10 

out. 2018.[Adaptado] 

 

06. O objetivo principal do texto é 

A) construir uma argumentação favorável à proibição do consumo de cigarros.  

B) apresentar dados que justifiquem a proibição do consumo de cigarros.  

C) relatar as dificuldades para uma suposta proibição do consumo de cigarros. 

D) citar o Butão como exemplo da possibilidade de proibição do consumo de cigarros.  

 

07. Para atingir seu objetivo, o autor  

A) apresenta informações a fim de sustentar as ideias desenvolvidas no texto.  

B) constrói uma narrativa com base em dados não verificáveis na realidade. 

C) apresenta instruções para que o leitor solucione o problema abordado.  

D) constrói um texto que possa circular principalmente por meio dos livros.  

 

08. No título da reportagem, a expressão “E se...” juntamente com o ponto de interrogação no 

final sinalizam uma 

A) negação.    C) hipótese. 

B) certeza.    D) afirmação. 
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09. De acordo com o texto, a proibição de cigarros no mundo  

A) não teria efeito, pois os usuários passariam a usar outras drogas.  

B) é recomendada, pois terá efeitos positivos na economia. 

C) é uma necessidade que será implantada na próxima década.  

D) não é provável devido a diferentes tipos de obstáculos.  

 

10. No trecho “[...] já que algo precisaria ser feito com mais de 1 bilhão de viciados e criminosos 

em potencial [...]” (linhas 2 e 3), os termos “viciados” e “criminosos” referem -se a 

A) usuários de cigarros, que, devido à proibição, seriam considerados “viciados” e 
“criminosos”. 

B) comerciantes de cigarro, que, devido à proibição, incentivariam os usuários à  
criminalidade. 

C) traficantes de drogas, que ganhariam destaque nesse cenário.  

D) usuários de drogas pesadas, que teriam seu vício agravado.  

 

11. Considere o trecho “Caso o produto fosse banido, seria criado um mercado paralelo 

semelhante ao que surgiu com a lei seca, nos EUA”(linhas 4 e 5). Esse trecho sinaliza que 

A) o consumo de cigarros não seria extinto, apenas passaria para a ilegalidade.  

B) o consumo de cigarros seria trocado pelo de bebidas alcoólicas.  

C) o consumo de cigarros só será implementado nos EUA. 

D) o consumo de cigarros terá pleno sucesso ao redor do mundo, exceto nos EUA.  
 

12. No trecho “[...] eles preferem apostar em medidas mais graduais [...]” (linhas 10 e 11), a palavra 

“graduais” pode ser substituída, mantendo-se o mesmo sentido, por 

A) contrárias.  

B) efetivas.  

C) imediatas. 

D) progressivas. 
 

13. No trecho “[...] Estratégias para reduzir o consumo, como as mensagens de advertência 

estampadas nos maços de cigarro vendidos no Brasil [...]”, a palavra destacada tem a função de  

A) incluir uma finalidade.  

B) expressar uma contradição. 

C) apresentar uma conclusão.  

D) introduzir um exemplo. 

 

14. No trecho “[...] Fabricantes e usuários seriam empurrados para a clandestinidade [...]”, a 

forma verbal destacada pode ser substituída, sem mudar o sentido, por  

A) são.   C) irão ser. 

B) serão.  D) iriam ser. 

 

15. A linguagem usada no texto é predominantemente  

A) informal, por empregar jargões da esfera jornalística. 

B) formal, por apresentar alto nível de rebuscamento.  

C) formal, pois obedece à norma-padrão da língua portuguesa. 

D) informal, pois se aproxima da oralidade.  
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O texto abaixo servirá de base para responder às questões 16 a 20.  
 

Adolescentes que fumam e bebem têm prejuízos à saúde já aos 17 anos, aponta estudo  

Pesquisa mostrou que estes hábitos levam ao enrijecimento precoce das artérias ainda na juventude; no 

Brasil, o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes, mas o de beb ida está aumentando. 

Adolescentes que bebem e fumam já têm danos perceptíveis em suas artérias aos 17 anos de 

idade, concluiu um estudo. Testes conduzidos por pesquisadores da Universidade College  

London e da Universidade de Bristol, ambas no Reino Unido, mostraram que há um enrijecimento 

das artérias por conta desses hábitos quando ainda se é bem jovem. Este efeito está ligado a um 

aumento do risco de problemas cardíacos e em vasos sanguíneos, com o AVC e infarto, em idade 

mais avançada. Publicada no periódico científico European Heart Journal, a pesquisa também 

detectou, contudo, que as artérias dos adolescentes voltaram ao normal quando eles pararam de 

fumar e beber. 

No Brasil, estima-se que 18,5% dos adolescentes brasileiros entre 12 e 17 anos, ou 1,8 milhão 

de jovens, já experimentaram cigarro, de acordo com um estudo divulgado em 2016. [...]  

Ao mesmo tempo, o consumo de bebida alcóolica vem aumentando entre adolescentes, segundo 

a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). [...]  

Breno Caiafa, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Rio de 

Janeiro (SBACV-RJ), diz que a queda no número de fumantes jovens é fruto de um trabalho 

intenso de conscientização sobre os malefícios do tabaco nos últimos anos, mas avalia que o 

mesmo esforço não tem sido feito com o álcool.  

"Isso merece um cuidado maior do governo. Hoje, as campanhas dizem 'se beber, não dirija', 

mas não falam para não beber. As empresas de bebidas vão continuar a fazer propaganda 

livremente se não forem pressionadas, como ocorreu com o fumo", afirma Caiafa.  
 

Fonte: Portal G1, com reportagem da BBC (2018). [EXCERTO]  

 

16. Os dois últimos parágrafos do texto revelam que Breno Caiafa  

A) enxerga um déficit no trabalho desenvolvido pelo governo em relação à conscientização 
quanto ao uso do álcool. 

B) está satisfeito com a campanha de conscientização realizada pelo governo quanto aos 
males causados pelas drogas lícitas.  

C) está insatisfeito com o fato de o governo não trabalhar a conscientização em relação ao 
uso de drogas ilícitas. 

D) enxerga um grande avanço em relação às campanhas do governo para conscientização 
sobre o uso do álcool. 

 

Observe o fragmento abaixo para responder às questões 17, 18 e 19.  
 

[...] no Brasil, o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes, mas o de bebida está 

aumentando. 

 

17. Esse trecho poderia ser reescrito, sem prejuízo de sentido, por:  

A) Como o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes no Brasil, o de bebida está 
aumentando. 

B) No Brasil, o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes; entretanto, o de bebida 
está aumentando. 

C) No Brasil, o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes; por i sso, o de bebida está 
aumentando. 

D) Já que o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes no Brasil, o de bebida está 
aumentando. 
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18. No fragmento, o termo “o consumo” pode ser substituído, mantendo -se o mesmo sentido, por 

A) o aproveitamento.    C) a utilização. 

B) o gasto.     D) a aquisição. 
 

19. Nesse período, identificam-se 

A) sete substantivos.    C) três substantivos. 

B) cinco substantivos.    D) quatro substantivos. 
 

20. No período “se beber, não dirija”, a forma verbal destacada indica uma 

A) incerteza.     C) continuidade. 

B) certeza.     D) recomendação. 

 

 
 

Ciências                21 a 40 
 

 

21. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou mais, e que, 

nos primeiros 6 meses, o bebê receba somente leite materno. Quanto mais tempo o bebê 

mamar no peito, melhor para ele e para a mãe.  Em relação à amamentação, analise as 

afirmativas abaixo. 
 

I 
Crianças amamentadas no peito são mais inteligentes e há evidências de que o 

aleitamento materno contribui para o desenvolvimento cognitivo.  

II 

O uso de mamadeiras contendo leite materno deve ser recomendado caso a mãe 

tenha algum impedimento para dar de mamar direto no peito. Essa solução evita que 

criança deixe de receber o leite materno.  

III 

O leite materno protege contra diarreias, infecções respiratórias e alergias. Diminui 

o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes, além de reduzir a chance de 

desenvolver obesidade.  

IV 

Para evitar que a criança desenvolva obesidade, recomenda-se que ela seja 

amamentada preferencialmente de 2 em 2 horas. Caso a criança queira mamar 

antes desse período, deve-se oferecer chás ou sucos sem açúcar entre as 

mamadas. 
 

Em relação à amamentação, estão corretas as afirmativas: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 
 

O texto a seguir servirá de base para responder à questão 22.  
 

“No dia 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão da mineradora Samarco 

rompeu-se, causando uma grande enxurrada de lama. A lama devastou o distrito de 

Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, destruindo casas e 

ocasionando a morte de 19 pessoas, incluindo moradores e funcionários da própria 

mineradora. Além das perdas humanas e materiais, a lama que escapou em razão do 

rompimento das barragens provocou um grave impacto ambiental”. SANTOS, Vanessa Sardinha 

dos. "Impactos ambientais do acidente em Mariana (MG)";  Brasil  Escola. 

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/biologia/impactos-ambientais-acidente-mariana-mg.htm>. Acesso em: 15 set.  

2018. [Adaptado]  

 

http://www.brasilescola.com/brasil/minas-gerais.htm
http://www.brasilescola.com/quimica/impactos-ambientais.htm
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22. O texto destaca a maior catástrofe ambiental da história do Brasil que provocou danos 
ambientais imensuráveis à região afetada. Entre os danos, destaca -se a contaminação do rio 
Doce cuja bacia é a maior da região Sudeste do país.  Análises do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto identificou a presença de diversos metais pesados na água do Rio Doce, como 
arsênio, mercúrio e chumbo, que podem causar danos diretos a saúde humana, pois  

A) os resíduos da mineração causaram a morte dos organismos vivos e essas mortes 
provocam o assoreamento, o desvio de cursos de água e até mesmo o soterramento de 
nascentes. 

B) esses elementos causam a destruição da mata ciliar, promovendo diminuição considerável 
do volume da água, comprometendo sua qualidade e tornando-a imprópria para o uso. 

C) esses elementos são extremamente tóxicos e dificilmente são eliminados quando 
absorvidos pelos corpos dos diferentes organismos. Com o tempo, os metais pesados 
podem gerar doenças respiratórias, cardiovasculares e neurológicas.  

D) os resíduos da mineração afetaram o solo, causando sua desestruturação química e 
afetando o pH da terra. Essa alteração no solo dificulta o desenvolvimento de espécies, 
ocasionando agravos como intoxicações, alergias e infecções alimentares.  

 

23. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 80% das doenças que ocorrem nos 
países em desenvolvimento são ocasionadas pela contaminação da água, e a cada ano, 15 
milhões de crianças de zero a cinco anos de idade morrem direta ou indiretamente pela falta 
ou deficiência dos sistemas de abastecimento de águas e esgotos.  Os sintomas das doenças 
transmitidas por água e alimentos (DTA) contaminados variam de acordo com o organismo ou 
a toxina encontrada no alimento e a quantidade do alimento ingerido. Alguns dos sintomas 
mais comuns das DTA são, dentre outros:  

A) feridas na pele, suores noturnos intensos, tosse com catarro esverdeado ou com sangue, 
mal-estar, vermelhidão e coceira na pele.  

B) febre superior a 37,8ºC, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar e arrepi os, 
suores noturnos intensos e tosse com catarro esverdeado ou com sangue.  

C) vômitos e diarreias, dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão  e 
náuseas. 

D) dor intensa ao urinar, dor de cabeça, febre, alteração da visão, palpitações, náuseas e 
vômitos. 

 

24. Acne é uma doença de pele que ocorre quando as glândulas secretoras de óleo (glândulas 

sebáceas) se tornam inflamadas ou infectadas na base dos pelos. Em relação à acne, 

constata-se que 

A) os poros da pele ficam cheios de material, formando os chamados cravos. Estes podem 
romper, liberando o material de seu interior na pele, gerando as espinhas.  

B) as queratoses actínicas formam nódulos de crescimento rápido, com tendência para 
ulcerar e sangrar facilmente, ou de uma ferida que cresce e não cicatriza. 

C) a infecção superficial da pele se inicia muitas vezes na face, em volta das narinas, olhos e 
boca, e depois se espalha por outras regiões.  

D) ela surge nos locais onde há pelos mais grossos, formando-se uma área vermelha 
dolorosa onde surge pus amarelo e, ao fim de alguns dias, liberta o “carnicão” deixando 
uma pequena loca que evolui para espinhas.  

 

25. O condiloma acuminado, conhecido também como verruga genital, crista de galo, figueira ou 

cavalo de crista, é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pelo Papilomavírus 

humano (HPV). Atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV, alguns deles podendo causar 

câncer, principalmente no colo do útero e do ânus. Hoje, a medida mais eficaz para a 

prevenção primária contra essa infeção é  

A) a vacinação.    C) o preservativo masculino. 

B) o exame preventivo.   D) a destruição das lesões. 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/assoreamento-rios.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-solo.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/conceito-ph.htm
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26. O corpo é constituído por ossos, músculos, tendões, ligamentos e cartilagens. Para a 

realização das tarefas diárias, os músculos passam o dia todo recebendo estímulos de 

contração que, associados às tensões da vida moderna, fazem com que os músculos 

encurtem. Esse encurtamento acaba apertando osso contra osso, provocando problemas 

como dores e deformações. Nesse contexto, os músculos são  

A) estruturas fibrosas que mantêm o equilíbrio estático e dinâmico do corpo.  

B) tecidos que tracionam os tendões, que movimentam os ossos e fazem o corpo se mover.  

C) fibras colágenas que fornecem alta resistência à tração e condução do movimento 
articular. 

D) tecidos de sustentação que facilitam os movimentos e o crescimento dos ossos longos.  

 

27. De acordo com o Ministério da Saúde (2018), os esteroides anabolizantes são drogas que 

têm como função principal a reposição de testosterona.  O uso de anabolizantes vem se 

tornando, a cada dia, um hábito comum, adotado, principalmente, por pessoas que praticam 

esportes e apostam no efeito dessas substâncias para aumentar a competitividade, para 

ajudar na cura de lesões ou simplesmente para aperfeiçoar a estética corporal. No entanto, 

usar anabolizantes para fins estéticos ou para aumentar o rendimento esportivo é proibido,  

além de ser um grande risco para a saúde, pois essas substâncias podem gerar, tanto em 

homens quanto em mulheres, os seguintes problemas:   

A) aumento de acnes, queda do cabelo, distúrbios da função e tumores do fígado, explosões 
de ira ou comportamento agressivo, paranoia, alucinações, psicoses, coágulos de sangue, 
retenção de líquido no organismo, aumento da pressão arterial, e do risco de infecção 
pelo HIV e pelo vírus das hepatites B e C.  

B) formigamentos, dor nos músculos e nas articulações, retenção de líquidos, síndrome do 
túnel do carpo e aumento da resistência à insulina, em caso de diabetes tipo 2.  

C) palpitação, taquicardia, arritmias, hipertensão, dor no peito, agitação, dor de cabeça, 
insônia, tremores, irritabilidade, suores, calor excessivo, perda de peso, alterações 
menstruais, diarreia, vômitos, aumento do apetite, cólicas abdominais e queda de cabelo.  

D) aumento do endométrio (membrana que recobre a parede interna do útero) e dos níveis de 
triglicérides, retenção de líquidos e aumento da pressão arterial, aumento do volume da 
próstata, piora do quadro de apneia do sono, risco de infecção pelo HIV e pelo vírus das 
hepatites A e B. 

 
28. O teste do pezinho é um dos exames de triagem neonatal indicados para os recém -nascidos,  

obrigatório em todo o território nacional, desde 1992, e está previsto no Programa Nacional 

de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde. Esse exame tem como objetivo  

A) detectar cardiopatias congênitas graves não identificadas com a ausculta e determinar a 
probabilidade de haver um problema de audição. 

B) diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, garantindo o tratamento 
precoce e impedindo complicações como atrasos neuropsicomotores e mentais.  

C) identificar problemas que levam à cegueira infantil, como catarata, glaucoma de nascença 
e até tumores intraoculares (retinoblastoma).  

D) detectar possíveis alterações no frênulo, uma fina membrana que liga a língua à  parte 
inferior da boca. 

 
29. O infarto do miocárdio ou ataque cardíaco é a morte das células de uma região do músculo 

do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma 

súbita e intensa. A principal causa do infarto é a aterosclerose, doença em que placas de 

gordura se acumulam no interior das artérias coronárias , chegando a obstruí-las. Os 

principais fatores de risco para esse agravo, entre outros, são  

A) o estresse e a deficiência de potássio.  

B) o tabagismo e o colesterol em excesso.  

C) o alcoolismo e a dieta hipoproteica.  

D) o sedentarismo e a deficiência de ferro. 
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30. O iodo é um micronutriente essencial para o homem e outros animais. No organismo humano, 
ele é utilizado na síntese dos hormônios produzidos pela tireoide, uma glândula que se 
localiza na base frontal do pescoço. Esses hormônios têm duas importantes funções: 

A) atuam sobre o útero, promovendo as contrações do parto, e sobre as glândulas mamárias, 
estimulando a secreção do leite. 

B) atuam no surgimento dos caracteres sexuais secundários e no processo de reprodução 
humana. 

C) atuam no crescimento físico e neurológico e na manutenção do fluxo normal de energia, 
principalmente na manutenção do calor do corpo.  

D) atuam estimulando a multiplicação celular e o desenvolvimento de tecidos e 
características sexuais na adolescência.  

 
31. A doença de Chagas é causada por um parasita e é transmitida principalmente através do 

inseto "barbeiro". O agente causador é um protozoário denominado  Trypanosoma cruzi. A 
transmissão se dá pelas fezes que o "barbeiro" deposita sobre a pele da pessoa, enquanto 
suga o sangue. Geralmente, a picada provoca coceira, e o ato de coçar facilita a penetração 
do tripanossomo pelo local da picada. O T.cruzi contido nas fezes do "barbeiro" também pode 
penetrar no organismo humano, pela mucosa dos olhos, nariz e boca ou através de ferida s ou 
cortes recentes existentes na pele. A transmissão também pode ocorrer por meio  

A) do contato com água doce ou salgada que seja infectada com as formas larvais de 
parasitas da espécie Schistosoma. 

B) das relações sexuais (vaginal, anal ou oral) desprotegidas (sem camisinha), pelo 
compartilhamento de objetos perfuro cortantes contaminados, como agulhas, alicates, 
etc., de mãe soropositiva, sem tratamento, que transmite o parasita para o filho durante a 
gestação, parto ou amamentação. 

C) do contato com a água ou lama de enchentes contaminadas com urina de animais 
portadores, sobretudo os ratos.  

D) de transfusão de sangue de doadores infectados; transmissão vertical da mãe para o filho 
durante a gravidez; ingestão de alimentos contaminados com as fezes do vetor e, 
acidentalmente, pelo contato com a vetor no contexto de laboratório.  

 
32. A coluna vertebral é composta por vértebras, em cujo interior existe um canal por onde passa 

a medula espinhal ou nervosa. Entre as vértebras estão os discos intervert ebrais, estruturas 
em forma de anel, constituídas por tecido cartilaginoso e elástico que tem por função evitar o 
atrito entre uma vértebra e outra e amortecer o impacto. Os discos intervertebrais desgastam -
se com o tempo e o uso repetitivo, o que facilita  a formação de hérnias de disco. Nesse tipo 
de hérnia, 

A) forma-se uma posição de desalinhamento da coluna vertebral, contorcendo -se em seu 
próprio eixo. 

B) parte dos discos intervertebrais sai da posição normal e comprime as raízes nervosas que 
emergem da coluna vertebral. 

C) ocorre uma formação óssea anormal nas bordas articulares e/ou para o lado do  disco 
intervertebral. 

D) há rotação das vértebras que acaba culminando com alterações de todos os planos da 
coluna vertebral. 

 
33. HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana causador da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS). O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília 
dos lentiviridae. Esses vírus compartilham algumas propriedades comuns, que são:  

A) período de janela imunológica rápido antes do surgimento dos sintomas da doença, 
infecção das células do sistema nervoso periférico e supressão das células brancas do 
sangue. 

B) período de incubação rápido antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das 
células do sangue e do sistema linfático e supressão do sistema imune.  

C) período de janela imunológica prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, 
infecção das células do sistema nervoso central e supressão das células vermelhas do 
sangue. 

D) período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção 
das células do sangue e do sistema nervoso e supressão do sistema imune.  
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34. A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, pois afeta vários órgãos internos, 
principalmente o fígado, o baço e a medula óssea. Esse tipo de leishmaniose acomete 
essencialmente crianças de até dez anos e tem uma evolução longa, podendo durar alguns 
meses ou até ultrapassar o período de um ano. A leishmaniose é transmitida por  

A) insetos hematófagos que se alimentam de sangue conhecidos como flebótomos ou 
flebotomíneos. 

B) picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti e Aedes Abopictus. 

C) picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por protozoários do gênero 
Plasmodium. 

D) picada de carrapatos contaminados da espécie conhecida popularmente como carrapato -
estrela. 

 

35. Na saúde da mulher, o exame realizado para detectar alterações nas células do colo do útero 

e que também pode ser chamado de esfregaço cervicovaginal e colpocitologia oncótica 

cervical é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da 

doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. Além de servir para a detecção de 

lesões precursoras do câncer do colo do útero e da infecção pelo HPV, o exame indica se 

você tem alguma outra infecção que precisa ser tratada. Esse exame é conhecido como  

A) papanicolau ou preventivo do colo do útero.  

B) autoexame ou ginecológico preventivo de útero.  

C) ultrassonografia. 

D) colonoscopia. 

 

36. O sarampo é uma doença infectocontagiosa causada por um vírus chamado  Morbillivirus. A 

enfermidade é uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil em países do 

terceiro mundo. Altamente contagioso, o sarampo tem transmissão direta de pessoa a 

pessoa, por meio das secreções do nariz e da boca expelidas pelo doente ao tossir, falar ou 

respirar. A forma mais eficaz de prevenção contra o sarampo é   

A) a vacinação de crianças a partir de 2 meses de idade.  

B) a vacinação de crianças a partir de 12 meses de idade. 

C) o uso de soros ou imunoglobulina em crianças a partir de 12 meses de idade.  

D) o uso de soros ou imunoglobulina em crianças a partir de 2 meses de idade.  

 

37. A raiva é uma zoonose transmitida por um vírus mortal, tanto para o homem quanto para o 

animal, e afeta o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução. Os principais 

transmissores da raiva são animais como cães, gatos, bovinos, equinos, suínos, caprinos e 

morcegos. A transmissão da raiva ocorre quando  

A) os vírus da doença passam por meio do contato com a pele, ingestão de carne infectada 
ou respiração e do contato com objetos ou animais contaminados, que são, geralmente, 
vacas, cabras e ovelhas. 

B) os vírus da doença existentes na saliva do animal infectado penetram no organismo 
através da pele ou de mucosas, por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura.  

C) os vírus da doença são transmitidos principalmente por insetos que são infectados após 
picarem alguns animais domésticos, principalmente cachorros, raposas e alguns animais 
silvestres. 

D) os vírus da doença são transmitidos pela urina de rato, fato que contribui para o seu 
alastramento pelo ambiente urbano, principalmente em regiões com saneamento básico 
precário. 
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38. De acordo com o Ministério da Saúde (2018), a síndrome metabólica descreve um conjunto 

de fatores de risco que se manifestam num indivíduo e aumentam as chances de 

desenvolvimento de doenças cardíacas, derrames e diabetes. Essa síndrome tem como base 

a resistência à ação da insulina, hormônio responsável pelo metabolismo da glicose, daí 

também ser conhecida como síndrome de resistência à insulina. Essa resistência representa 

ou pressupõe 

A) menor ação da insulina nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina e 
elevando o seu nível no sangue. 

B) ausência parcial ou completa de insulina no organismo, causando alterações do 
metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras.  

C) destruição das células beta do pâncreas, normalmente em decorrência de doença 
autoimune, levando à def iciência de insulina. 

D) ausência de marcadores de autoimunidade contra as células beta,  em geral, em 
decorrência de graus variáveis de deficiência de insulina.  

 

39. A perda transitória da consciência, ou síndrome vasovagal, é um desmaio provocado 

pela diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos por ação do  nervo vago, 

localizado na região da nuca. Os primeiros sinais são fraqueza, transpiração, palidez, calor, 

náusea, tontura, borramento visual, dor de cabeça ou palpitações. Essa síndrome tem  como 

causa direta  

A) a ausência de glicose no fígado e na corrente sanguínea.  

B) a demora na chegada de sangue ao coração e ao cérebro.  

C) o aumento da serotonina nos nervos.  

D) o excesso de adrenalina no cérebro.  

 

40. Na medula óssea são produzidos os componentes do sangue, por isso, a medula óssea é 

considerada a fábrica do sangue. As células sadias da medula óssea podem ser obtidas de 

um doador ou do sangue de cordão umbilical. O transplante de medula óssea é um 

tratamento indicado para pacientes com doenças do sangue, como leucemia, linfomas e 

alguns tipos de anemia. Esse tratamento consiste 

A) no procedimento de coleta de plaquetas por aférese do sangue total do doador, separação 
dos componentes por meio de centrifugação, retenção de parte das plaque tas e retorno 
dos demais componentes do sangue para o doador.  

B) na substituição de tecido líquido que ocupa a cavidade dos ossos por tecido nervoso que 
ocupa o espaço dentro da coluna vertebral e tem como função transmitir os impulsos 
nervosos. 

C) na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células progenitoras ou 
células-mãe, com o objetivo de reconstituição de uma medula saudável.  

D) no procedimento de coleta de concentrados de hemácias por aférese do sangue total do 
doador, separação dos componentes por meio de centrifugação, retenção de parte das 
hemácias e retorno dos demais componentes do sangue para o doador.  
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Matemática                  41 a 50 
 

Os Textos 1 e 2 a seguir servirão de base para responder às questões  41 e 42. 
 

Texto 1 

VUC (Veículo Urbano de Carga) é o nome dado a veículos de pequeno porte adaptados 

para transitar em grandes cidades. Em algumas cidades, para conseguir a Autorização 

Especial de Trânsito para Caminhões e ser classificado como um VUC, o veículo deve ter 

largura máxima de 2,2 metros, comprimento máximo de 7,2 metros e limite de emissão de 

poluentes. A carroceria é a parte do veículo onde a carga é transportada , e suas medidas 

dependem do tipo de veículo ao qual ela está vinculada. As carrocerias mais utilizadas 

são Baú, Refrigerado e Frigorífico.  

Disponível em:< http://www.guiadotrc.com.br/noticias/noticiaid.asp?id=33888>. Acesso em: 14 out. 2018. 
 

Texto 2 

Sr. Manoel possui um VUC Baú com largura de 2,2 metros, comprimento de 7,2 metros, 

altura de 3,5 metros e capacidade de 1.200 kg. Ele precisa entregar quatro pedidos 

diferentes, com as seguintes quantidades de alimentos: 1.250 kg de cereais, 680 kg de 

cenouras, 850 kg de batatas e 3.220 kg de frutas.  

 

41. Se o Sr. Manoel encher o VUC Baú com a capacidade máxima possível todas as vezes que 

sair para fazer as entregas, a quantidade de vezes necessárias para entregar os quatro 

pedidos será 

A) 6.    C) 7. 

B) 4.     D) 5. 

 

42. A representação do pedido das cenouras, em grama, é: 

A) 68 

B) 680.000 

C) 6.800 

D) 68.000 

 

O texto a seguir servirá de base para responder às questões 43 e 44. 

Uma costureira cobra R$ 70,00 para confeccionar um vestido e R$ 42,00 para 

confeccionar uma blusa. Sandra comprou 3,8 metros de tecido para fazer um vestido para 

ela e uma blusa para sua filha.  

 

43. Sabendo que o metro do tecido custa R$ 20,65, o valor que Sandra gastará nessas duas 

peças, depois de prontas, será de 

A) R$ 194,65. 

B) R$ 188,65. 

C) R$ 202,47. 

D) R$ 190,47. 
 

44. O preço cobrado para costurar uma blusa corresponde a  

A) 60 % do valor cobrado pela costura do vestido.  

B) 58 % do valor cobrado pela costura do vestido.  

C) 62 % do valor cobrado pela costura do vestido.  

D) 56 % do valor cobrado pela costura do vestido.  
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O texto a seguir servirá de base para responder às questões 45, 46 e 47. 
 

Selma decidiu fazer um pudim de leite condensado. A receita escolhida por ela rende 10 porções.  
 

Ingredientes Quantidade Medida Caseira 

Leite 790 mL 2 copos 

Ovos 2 unidades 2 unidades 

Leite Condensado 790 mL 2 latas 

Açúcar 300 g 1 ½ copo 

Água 100 mL ½ copo 
 

Ao pesquisar o preço do leite condensado, Selma encontrou, em quatro supermercados , as 

seguintes promoções: 
 

Supermercado X Supermercado Y Supermercado Z Supermercado V 

3 latas de leite 

condensado por  

R$ 11,67 

1 lata de leite 

condensado por  

R$ 3,85 

4 latas de leite 

condensado por  

R$ 15,16 

2 latas de leite 

condensado por  

R$ 7,98 
 

 

 

45. Considerando que um litro de leite custe R$ 4,10, o valor que Selma gastará apenas com o 

leite usado na receita do pudim de leite condensado será, aproximadamente, de  

A) R$ 3,31. 

B) R$ 3,18. 

C) R$ 3,24. 

D) R$ 3,34. 

 

46. Para fazer 6 pudins, Selma precisará de 12 latas de leite condensado. Dessa forma, será 

mais barato comprar o leite condensado que está em promoção no supermercado  

A) X. 

B) Y. 

C) Z. 

D) V. 

 

47. Para fazer um pudim com rendimento de 40 porções, usando esses mesmos ingredientes, a 

quantidade de açúcar que Selma deverá usar, em medida caseira, será de  

A) 6 copos. 

B) 5 ½ copos. 

C) 5 copos. 

D) 6 ½ copos. 

 

48. Uma empresa paga a seus funcionários do setor de vendas um salário (S) composto de duas 

partes: uma parte fixa, no valor de R$ 800,00, mais uma parte variável de 12% sobre o valor 

de suas vendas (v) no mês. A função que representa o salário dos funcionários dessa 

empresa é: 

A) S = 800v + 0,12 

B) S = 12v + 800 

C) S = 0,12v + 800  

D) S = 800v + 12  
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49. Uma professora fez uma pesquisa com seus alunos sobre hábitos alimentares e verificou  que 

37 alunos comem carne vermelha, 36 alunos comem carne branca, 31 comem carne vermelha 

e branca e apenas 1 aluno não come carne. A partir desses dados, conclui-se que a 

professora realizou a pesquisa com 

A) 40 alunos. 

B) 41 alunos. 

C) 42 alunos. 

D) 43 alunos. 

 

50. Ana acorda todos os dias às 6h12min para ir à escola. As aulas na escola de Ana começam  

às 7h30 min. Considerando que ela gasta 24 minutos para se arrumar e tomar café, o tempo 

que Ana tem para se deslocar até a escola é de 

A) 54 minutos. 

B) 52 minutos. 

C) 48 minutos. 

D) 46 minutos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


