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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 30  Matemática, 31 a 50  Ciências. 

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: ______________________________________________________ 
 

 





Língua Portuguesa 01 a 20

Para responder às questões desta prova, considere o texto abaixo.

Cientistas calcularam a probabilidade de surgir outra pandemia no futuro

Por Maria Clara Rossini

Epidemias são bem mais frequentes do que imaginamos. Essa é a conclusão de um estudo
estatístico realizado pela Universidade Duke, nos Estados Unidos, e pela Universidade de
Padova, na Itália. Os pesquisadores calcularam a probabilidade de surgir uma pandemia de
impacto semelhante à Covid-19 no futuro. Analisando os surtos de doenças que ocorreram
desde o século 17, eles concluíram que as chances são em torno de 2% ao ano. Segundo o
estudo, uma pessoa nascida no ano 2000 já teria 38% de chances de vivenciar uma pandemia
como a atual – o que, de fato, aconteceu. Os resultados foram publicados no periódico
Proceedings of the National Academy of Sciences.

Os cientistas utilizaram um modelo estatístico baseado em registros históricos de todas as
epidemias dos últimos 400 anos, o que inclui surtos de peste bubônica, varíola, cólera, tifo e
gripe, entre outras doenças. Os pesquisadores não incluíram as epidemias que ainda estão
ocorrendo, como Covid-19, HIV e malária.

A probabilidade depende da intensidade da epidemia. Quanto maior é o surto, mais raro de
acontecer. Uma pandemia como a da gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de
pessoas em dois anos, tem uma probabilidade anual entre 0,3% e 1,9%. Considerando esses
números, é provável que uma pandemia de impacto semelhante ocorra em algum momento
dos próximos 400 anos.

Para uma pandemia ao nível da Covid-19, que já soma 4,4 milhões de mortes registradas, as
chances ficam em torno de 2% ao ano. Os cientistas apontam que é provável que ocorra uma
outra pandemia semelhante nos próximos 59 anos – um período de tempo que é “bem menor
do que esperaríamos intuitivamente”, escrevem eles. “A conclusão mais importante é que
grandes pandemias como a Covid-19 e a gripe espanhola são relativamente prováveis”, diz o
pesquisador William Pan, professor em Duke e um dos coautores do estudo. E pior: essa
probabilidade tem aumentado com o passar do tempo.

Nos últimos 50 anos, os pesquisadores observaram um aumento de surtos causados por
novos patógenos. Além do Sars-CoV-2, podemos citar as variações do influenza causador da
gripe suína e gripe aviária, o vírus do ebola e o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Só
este último já matou 36 milhões de pessoas desde o início da pandemia de Aids, em 1981.

A razão para isso pode ser apenas o aumento de registros – afinal, temos mais informação
sobre o ano 1970 do que sobre 1670. Mas os pesquisadores apontam outras causas
prováveis: aumento populacional, mudanças no sistema alimentar, degradação ambiental e
maior contato entre humanos e animais que podem carregar doenças. “Isso mostra a
importância de ter uma resposta rápida a surtos de doenças e de se construir uma vigilância
local e global”, afirma Pan.

Disponível em: https ://super.abr il.com.br /c ienc ia/c ientis tas -calcularam-a-probabilidade-de-surgir -outra-
pandemia-no- futuro/. Acesso em: 3 mar. 2022. [Adaptado]

01. Considerando o texto em sua totalidade, a intenção comunicativa prioritária é

A) revelar os resultados sobre um estudo desenvolvido por pesquisadores da
Universidade de Duke.

B) avaliar os dados estatísticos de uma pesquisa sobre a possibilidade do surgimento de
pandemias no futuro.

C) explicar que o aumento de novas pandemias se deve, tão somente, ao surgimento de
novos agentes patógenos.

D) comparar o número de mortes provocado pela Covid-19 e por outras pandemias nos
últimos 50 anos.

1Eu faço versos como quem chora de desalento... de desencanto...



02. No título do texto, há uma

A) informação implícita.

B) ambiguidade.

C) ironia.

D) intertextualidade.

03. No primeiro parágrafo, a ideia central encontra-se no

A) primeiro período.

B) segundo período.

C) terceiro período.

D) quarto período.

04. De acordo com o texto,

A) uma das possíveis causas para o aumento de surtos por novos patógenos é a
elevada quantidade de registros.

B) a probabilidade de que a epidemia da Covid-19 volte a ocorrer na mesma intensidade
é de 2%.

C) nova epidemia de Covid-19 somente deverá acontecer na mesma intensidade daqui a
400 anos.

D) outra pandemia de Covid-19 acontecerá, inevitavelmente, na mesma proporção nos
próximos 59 anos.

05. Considerando a progressão do texto,

A) o autor apresenta, no primeiro parágrafo, a problemática que será desenvolvida nos
parágrafos subsequentes, caracterizando-o como a introdução do texto.

B) o autor conclui o texto nos dois últimos parágrafos, revelando as causas e as
consequências para o aumento das pandemias.

C) o texto não apresenta introdução, porque já começa analisando os dados encontrados
pelos pesquisadores acerca do aumento das pandemias.

D) o texto não apresenta conclusão, visto que, no último parágrafo, ainda são mostradas
as causas para o surgimento de novas pandemias.

06. Considerando a intenção comunicativa prioritária e o modo de organização, o texto
apresenta, de maneira dominante, características da sequência

A) explicativa.

B) argumentativa.

C) narrativa.

D) injuntiva.

07. Considerando, além de sua intenção comunicativa prioritária, os seus aspectos
estilísticos e composicionais, o texto constitui-se como

A) artigo de divulgação científica.

B) resenha.

C) notícia.

D) artigo de opinião.
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Para responder às questões de 10 a 15, considere o trecho a seguir.

Há [1] 476 epidemias documentadas (mais de uma por ano), mas não há [2] registros do
número de mortes de 114 delas.

08. Um dos traços configuradores do gênero do texto da prova é a presença

A) dominante da linguagem denotativa.

B) dominante da primeira pessoa do plural.

C) exclusiva da segunda pessoa do singular.

D) exclusiva da linguagem conotativa.

09. Sobre o tema abordado, o texto, em sua globalidade, revela um tom de

A) previsibilidade.

B) certeza.

C) otimismo.

D) pessimismo.

10. No período, há a presença de uma oração

A) adjetiva reduzida.

B) adverbial concessiva.

C) coordenada explicativa.

D) coordenada aditiva.

11. Em relação aos dois verbos em destaque, os sujeitos são

A) inexistentes.

B) idênticos.

C) diferentes.

D) indeterminados.

12. De acordo com português padrão escrito, se os verbos [1] e [2] em destaque forem
substituídos pelo verbo “existir”,

A) a expressão nominal “476 epidemias” passa a ser o sujeito da primeira oração.

B) a expressão nominal “476 epidemias” passa a ser o sujeito das duas orações.

C) o substantivo “registros” passa a ser o objeto direto da oração da segunda oração.

D) o substantivo “registros” passa a ser o objeto direto das duas orações.

13. Substituindo-se o verbo [1] em destaque por “existir”, ele deverá, de acordo com o
português padrão escrito, ser flexionado no

A) plural, porque deve concordar com o sujeito, que se encontra no plural.

B) plural, porque deve concordar com o objeto direto, que se encontra no plural.

C) singular, porque o verbo é impessoal.

D) singular, porque a oração não tem sujeito.
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Para responder às questões de 18 a 20, considere o trecho a seguir.

A razão para isso [1] pode ser apenas o aumento de registros – afinal, temos mais
informação sobre o ano 1970 do que sobre 1670. Mas [2] os pesquisadores apontam outras
causas prováveis: o aumento populacional, mudanças no sistema alimentar, degradação
ambiental e maior contato entre humanos e animais que podem carregar doenças. “Isso [3]
mostra a importância de ter uma resposta rápida a surtos de doenças e de se construir uma
vigilância local e global”, afirma Pan.

14. Se o verbo [1] for conjugado no pretérito perfeito do indicativo, ele assumirá,
rigorosamente, a forma verbal

A) houve.

B) havia.

C) haveria.

D) houvera.

15. Em relação à pontuação utilizada no período,

A) os parênteses podem ser substituídos por dois travessões.

B) os parênteses utilizados não são obrigatórios.

C) a vírgula pode ser substituída por um ponto, porém altera o sentido do período.

D) a vírgula que separa as orações coordenadas é facultativa.

16. Considere o trecho abaixo.

“Isso mostra a [1] importância de ter uma resposta rápida a [2] surtos de doenças e de
se construir uma vigilância local e global”.

Nos termos em destaque, a ausência de acento grave, indicador de crase, justifica-se
porque,

A) em [1], tem-se apenas um artigo e, em [2], uma preposição.

B) em [1], tem-se apenas uma preposição e, em [2], um artigo.

C) em ambos, tem-se apenas preposição.

D) em ambos, tem-se apenas artigo.

17. Devido à presença de hiato, são acentuadas as palavras

A) incluíram e suína.

B) aviária e varíola.

C) início e período.

D) concluíram e malária.

18. Sobre os termos em destaque,

A) [1] retoma uma informação localizada no parágrafo anterior.

B) [1] e [2] retomam informações localizadas no parágrafo anterior.

C) [3] acrescenta uma informação ao parágrafo.

D) [2] e [3] acrescentam uma informação ao parágrafo.

19. O termo [2] pode ser substituído, sem haver alteração de sentido, por

A) no entanto.

B) portanto.

C) ademais.

D) assim.
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20. Em relação à presença de vozes, no trecho,

A) o uso de aspas demarca uma citação direta.

B) o verbo “apontar” introduz uma citação direta.

C) a transcrição da fala de Pan revela a presença de uma citação indireta.

D) a paráfrase da fala de Pan revela a presença de uma citação indireta.
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Matemática 21 a 30

21. Uma vacina contra Covid-19 é distribuída em frascos, contendo, exatamente, 5 mL, com
indicação de se aplicar 0,5 mL em cada dose. Na falta da seringa apropriada, um técnico
de enfermagem utilizou seringas que causam desperdício de 0,09 mL na aplicação de
cada dose de 0,5 mL da vacina. Considerando esse desperdício, a quantidade máxima de
doses de 0,5 mL que se pode aplicar com um frasco dessa vacina é

A) 8.

B) 9.

C) 10.

D) 7.

22. Para analisar os dados de Covid-19 de uma cidade, a prefeitura divulgou a incidência de
casos por 100 mil habitantes. Se essa cidade tem população de 40 mil habitantes e
houve dois mil casos notificados de Covid-19, a incidência de casos por 100 mil
habitantes foi de

A) 5000.

B) 4000.

C) 2000.

D) 6000.

23. A pandemia de Covid-19 provocou aumento da demanda por produtos para higienização
das mãos. Em uma farmácia, um frasco de álcool em gel, que era vendido por R$ 10,00,
em fevereiro de 2020, passou a ser vendido por R$ 12,50, em março, e por R$ 15,00, em
abril do mesmo ano. Essa sequência cronológica de preços forma uma progressão
aritmética de razão

A) 2,5.

B) 1,2.

C) 1,5.

D) 2,0.

24. Durante a campanha de vacinação contra a Covid-19, um estado brasileiro aplicou a
primeira dose de uma vacina em 120 mil profissionais de saúde. Depois de seis meses,
15% desses profissionais ainda não haviam tomado a segunda dose. Assim, a
quantidade de profissionais de saúde que tomaram a segunda dose, nesse período, foi

A) 102 mil.

B) 85 mil.

C) 100 mil.

D) 18 mil.

25. Uma costureira pretende fazer máscaras de tecido para doar a pessoas carentes. Para
isso, ela comprou um tecido em formato retangular medindo 1,5 m x 8 m. Cada máscara
será feita com um pedaço retangular de tecido medindo 15 cm x 20 cm. Assim, a
quantidade máxima possível de máscaras que pode ser feita com o tecido comprado é

A) 400.

B) 300.

C) 120.

D) 800.
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26. O hipoclorito de sódio (NaClO) comercilizado é uma solução barata e eficiente que ajuda
a evitar a contaminação por vírus e bactérias em casa, quando se realiza limpeza das
superfícies. Para isso, pode-se fazer uma mistura composta de água e de um produto
contendo NaClO. Supondo que 2% do volume desse produto é formado por hipoclorito de
sódio diluído de maneira uniforme, o percentual de volume de NaClO da mistura de 50 ml
desse produto com 950 ml de água é

A) 0,1%.

B) 0,2%.

C) 0,05%.

D) 1%.

27. Em uma farmácia, são vendidas máscaras cirúrgicas em caixas de três tipos diferentes.
Uma caixa com 30 máscaras é vendida por 20 reais, uma caixa com 50 máscaras custa
40 reais, e uma com 75 máscaras, 50 reais. Essas informações são suficientes para
concluir que

A) o custo por unidade de máscara é o mesmo nas caixas com 30 ou 75 máscaras.

B) a caixa com 50 máscaras é a que tem o menor valor por unidade de máscara.

C) o maior custo por unidade de máscara ocorre na caixa com 30 máscaras.

D) os três tipos de caixa apresentam o mesmo custo por unidade de máscara.

28. Depois de um período internada em um hospital, uma idosa deverá fazer sessões de
fisioterapia para os membros inferiores a fim de auxiliar sua recuperação. Na primeira
sessão, o fisioterapeuta lhe recomendou utilizar a esteira ergométrica para caminhar o
equivalente a um trajeto de 50 metros. A partir da segunda sessão, a idosa deverá
acrescentar, gradativamente, 20 metros em relação à sessão anterior. A expressão
algébrica que permite modelar a quantidade de quilômetros y, percorrida por essa idosa
na sessão x, pode ser escrita na forma

A) y = 0,03 + 0,02x.

B) y = 0,3 + 0,2x.

C) y = 0,5 + 0,02x.

D) y = 0,05 + 0,2x.

29. Na recepção de uma clínica, foi instalado um totem para higienização das mãos contendo
um recipiente com álcool em gel. Esse recipiente, cujo formato é cilíndrico, tem 20 cm
de altura e base com 10 cm de diâmetro. O cálculo do volume (V) do cilindro é dado pela
fórmula V = πr²h, em que r é o raio da base, e h é a altura do cilindro. Sabendo-se que 1
L equivale a 1000 cm³ e considerando-se π = 3,14, a capacidade desse recipiente de
álcool em gel é

A) 1,57 L.

B) 0,63 L.

C) 3,14 L.

D) 2,51 L.

30. Com o aumento de casos de Covid-19 e de influenza em uma clínica, foram consultados
72 pacientes em um dia, dos quais 60 estavam com febre e 30 sentiam dores de cabeça.
Com base nessas informações, a quantidade de pacientes que apresentavam,
simultaneamente, os dois sintomas é

A) 18.

B) 30.

C) 12.

D) 25.
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Ciências 31 a 50

Para responder às questões de 31 a 38, considere o excerto abaixo.

Pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam os primeiros sintomas da Covid-19
relacionados ao acometimento da via respiratória superior e ao parênquima pulmonar. Os
sintomas mais comuns incluem febre, tosse, cansaço e perda de paladar ou olfato. Em
casos mais graves, pode ocorrer a Síndrome Respiratória Aguda, em que o doente
apresenta menor oxigenação no sangue (saturação de oxigênio < 95%) e inflamação
sistêmica generalizada. A falta de oxigênio e a inflamação podem danificar, de forma aguda,
os rins, o fígado e o trato gastrointestinal, causar alterações na cascata de coagulação e
sistema hematopoiético, coração e sistema cardiovascular, cérebro e sistema nervoso
central, dentre outros órgãos.

Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311X00148920. Acesso em: 01 mar. 2022.
[Adaptado].

31. Durante a pandemia, uma das ações mais importantes recomendadas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), para evitar a transmissão do SARS-Cov-2, foi o uso de
máscaras faciais. Um dos objetivos dessa ação foi

A) evitar a chegada do vírus às mucosas.

B) dificultar a entrada do vírus pela pele.

C) impedir a seleção natural do vírus.

D) bloquear o ciclo lítico viral.

32. A perda de paladar, evidenciada nos portadores sintomáticos do SARS-CoV-2,
provavelmente, está relacionada ao comprometimento dos receptores ligados à sensação
de sabores azedos ou salgados. Esses receptores sensoriais são classificados como

A) quimiorreceptores.

B) termorreceptores.

C) barorreceptores.

D) mecanorreceptores.

33. Durante a inflamação sistêmica generalizada, o tecido mais acometido é o

A) conjuntivo.

B) muscular.

C) epitelial.

D) nervoso.

34. A pancreatite, inflamação do pâncreas, também pode ser uma complicação
gastrointestinal, decorrente da Covid-19. O pâncreas é considerado uma glândula mista,
constituída de glândulas exócrinas acinosas, e, entre elas, situam-se as unidades
endócrinas, as Ilhotas de Langerhans. A inflamação do pâncreas afeta a

A) digestão intestinal e a concentração de glicose no organismo.

B) regulação de cálcio e vitamina D no sangue.

C) emulsificação das gorduras e o peristaltismo intestinal.

D) absorção nutricional e a mineralização óssea.
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35. A Covid-19 pode gerar arritmias cardíacas. Essa condição é caracterizada pela falta de
ritmo nos batimentos do coração. Esses batimentos obedecem ao ritmo de impulsos
provenientes do

A) nó sinoatrial, reconhecido como marcapasso cardíaco, pois ele determina as
contrações dos átrios e transmite impulsos em direção ao nó atrioventricular.

B) nó atrioventricular, reconhecido como marcapasso cardíaco, pois ele determina as
contrações dos átrios e transmite impulsos em direção ao nó sinoatrial.

C) nó atrioventricular, reconhecido como marcapasso cardíaco, pois ele regula as
contrações dos ventrículos e transmite impulsos em direção ao nó sinoatrial.

D) nó sinoatrial, reconhecido como marcapasso cardíaco, pois ele regula as contrações
dos ventrículos e transmite impulsos em direção ao nó atrioventricular.

36. Entre as complicações cerebrovasculares, relacionadas à infecção causada por Covid-19,
estão os casos de hemorragia cerebral e trombose venosa, embora a mais comum seja a
ocorrência de acidente vascular cerebral isquêmico. O AVC isquêmico é gerado pelo
bloqueio dos vasos cerebrais devido ao

A) desprendimento de coágulo ou de placa de gordura das paredes dos vasos
sanguíneos como também à formação daqueles nessas paredes.

B) enrijecimento ou à obstrução das artérias pulmonares, impedindo que oxigênio e
nutrientes cheguem aos neurônios.

C) rompimento de um vaso cerebral, ocorrendo hemorragia e hipóxia tecidual em algum
ponto do sistema nervoso.

D) aumento da pressão intracraniana, que é decorrente da inflamação provocada nas
meninges.

37. A saturação de oxigênio no sangue é dependente do processo de hematose que acontece
no interior do pulmão, mais precisamente entre o alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo.
Nesse processo, ocorre

A) a difusão de O2 do alvéolo pulmonar para o capilar sanguíneo, com saída de CO2,
também por difusão, do capilar para o alvéolo.

B) a difusão facilitada de O2 do alvéolo pulmonar para o capilar sanguíneo, com saída de
CO2, por transporte ativo, do capilar para o alvéolo.

C) o transporte ativo de O2 do alvéolo pulmonar para o capilar sanguíneo, com saída de
CO2, por difusão facilitada, do capilar para o alvéolo.

D) o transporte ativo de O2 do alvéolo pulmonar para o capilar sanguíneo, com saída de
CO2, também por transporte ativo, do capilar para o alvéolo.

38. Após a hematose pulmonar, o oxigênio é transportado até os tecidos corporais. As
células teciduais utilizam o oxigênio na respiração celular, processo necessário para a
produção de energia (ATP), em que o O2 é o aceptor final de hidrogênios na fosforilação
oxidativa. Nas células, esse tipo de respiração ocorre

A) na mitocôndria.

B) no núcleo.

C) na membrana celular.

D) no retículo endoplasmático.
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Para responder às questões de 39 a 42, considere o excerto abaixo.

“No caso de doenças que comprometem as vias respiratórias, a água ajuda a fluidificar as
secreções e possibilita que elas sejam expelidas com mais facilidade, aliviando os
sintomas. Já no caso da dengue, se a pessoa estiver bem hidratada, o sistema circulatório
funcionará adequadamente. Isso é muito importante, pois evita as complicações da doença,
como a dengue hemorrágica. Portanto, com a hidratação, o impacto causado pelo vírus é
menor”.

Disponível em:: https ://www.medic ina.ufmg.br /por-que-a- inges tao-de-agua-e-essenc ial-no- tratamento-de-
doencas /. Acesso em: 01 mar. 2022.

39. Na defesa do sistema respiratório, as secreções produzidas nas vias respiratórias são
importantes, pois promovem o aprisionamento de partículas e microorganismos estranhos
presentes no ar inspirado. Cílios ajudam a deslocar as secreções do interior do pulmão
até a faringe. Assim, o que estiver preso à secreção, como partículas de poeira ou vírus,
pode ser expelido. O constituinte mais abundante dessas secreções é o muco produzido
pela célula

A) caliciforme.

B) ciliada.

C) pneumócito.

D) de poeira.

40. A partir da importância que a água apresenta no funcionamento do organismo, analise as
afirmativas abaixo.

I A falta de água e de sais minerais, no organismo, pode causar queda da pressão
arterial e perda de consciência.

II A baixa ingestão de água pode gerar pele e boca secas bem como diminuição da
sudorese e do volume de urina excretado.

III
A maioria das funções biológicas e das reações químicas do corpo necessitam de
água para acontecerem, sendo esta, portanto, considerada o soluto universal.

IV
A desnutrição proteica, assim como a desidratação, provoca queda da
concentração de água no organismo e, consequentemente, diminuição da
imunidade.

Das afirmativas, estão corretas

A) I e II.

B) II e III.

C) I e IV.

D) III e IV.
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41. Nas infecções de Covid-19 e dengue, são geradas muitas toxinas que devem ser
rapidamente excretadas pelo sistema urinário. Assim, a ingestão de água e de sucos bem
como o consumo de frutas e hortaliças são fundamentais para maior produção de urina.
No rim, o néfron é a estrutura encarregada por essa produção. Analise a imagem abaixo,
referente aos constituintes do néfron.

As regiões em que ocorrem a filtração do sangue e a reabsorção de substâncias úteis ao
organismo, como aminoácidos, glicose e vitaminas, são, respectivamente,

A) I glomérulo renal e II túbulo contorcido proximal.

B) II túbulo contorcido proximal e III túbulo contorcido distal.

C) III túbulo contorcido distal e IV ducto coletor.

D) I glomérulo renal e IV ducto coletor.

42. O principal hormônio regulador do equilíbrio hídrico no corpo humano é o ADH
(antidiurético), que é produzido no

A) hipotálamo.

B) rim.

C) fígado.

D) pâncreas.

43. Se pessoas vacinadas, recentemente, com a primeira dose de qualquer tipo de vacina
forem submetidas a um teste laboratorial sorológico, para verificar os níveis de
anticorpos produzidos, o resultado obtido apresentará uma maior detecção de

A) IgM.

B) IgG.

C) IGA.

D) IGE.
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44. Além das consequências socioeconômicas decorrentes da pandemia no Brasil, o país
enfrentou, no período de dezembro de 2021 à fevereiro de 2022, fortes chuvas nos
estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, as quais provocaram enchentes,
desabamentos e muitas mortes. Os temporais podem estar associados às mudanças
climáticas, dentre elas ao efeito estufa. Segundo o Relatório do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 2021, as concentrações de gases
de efeito estufa, especialmente dióxido de carbono, encontram-se em níveis recordes e
contribuem para o aquecimento global. Em relação ao efeito estufa, analise as
afirmativas abaixo.

I É um fenômeno natural que contribui com a manutenção das temperaturas médias
globais, possibilitando a existência de vida no planeta.

II
Quando os gases de efeito estufa são lançados, em grandes proporções, na
atmosfera, possibilitam a dispersão da radiação solar e do calor por toda a
superfície terrestre, aumentando a temperatura do planeta.

III
As correntes de convecção do ar contribuem para o aumento da temperatura
terrestre provocado pelo efeito estufa, pois conduzem partículas poluidoras às
camadas mais altas da atmosfera onde irão se concentrar.

IV A intensificação do efeito estufa pode promover o surgimento de secas e
enchentes, a extinção de espécies e o aparecimento de pragas.

Das afirmativas, estão corretas

A) I e IV.

B) II e IV.

C) I e III.

D) II e III.

45. No Nordeste do Brasil, agentes de combate a endemias utilizaram, como medida
profilática contra a dengue, o peixe conhecido como piabinha, o qual se alimenta da larva
do mosquito Aedes aegypti. A ação dos peixes em relação ao transmissor da dengue
constitui um exemplo de

A) predatismo.

B) simbiose.

C) comensalismo.

D) amensalismo.

46. Assim como a dengue e a Covid-19, a raiva é uma doença causada por vírus. O
Rhabdovirus, presente na saliva de animais infectados, é transmitido ao homem,
geralmente, por meio da mordida ou de arranhões desses animais. No Nordeste do Brasil,
os principais responsáveis pela manutenção dos ciclos silvestre e urbano são,
respectivamente,

A) o morcego e o cão.

B) a cobra e a raposa.

C) o cavalo e o gato.

D) a raposa e a cabra.
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Para responder à questão 47, considere o excerto abaixo.

”Desde fevereiro de 2020, o Brasil enfrenta uma pandemia da Covid-19 e, desde a
confirmação dos primeiros casos, observou-se uma diminuição dos registros de casos
prováveis e óbitos por dengue. Essa diminuição pode ser consequência do receio da
população em procurar atendimento em uma unidade de saúde, de uma possível
subnotificação ou atraso nas notificações das arboviroses bem como da mobilização das
equipes de vigilância e assistência para o enfrentamento da pandemia”

Disponível em: https ://www.gov.br /saude/pt-br /centrais -de-conteudo/publicacoes /boletins /boletins -
epidemiologicos /edicoes /2021/boletim_epidemiologico_svs_23.pdf. Acesso em: 03 mar. 2022. [Adaptado]

47. O Brasil passa, atualmente, por um momento de subnotificação relacionada aos casos de
dengue e óbitos por essa doença. Entretanto, é provável também que outras doenças
estejam sendo subnotificadas, uma vez que apresentam o mesmo vetor: o Aedes
aegypti. Em relação a esse mosquito, analise as afirmativas abaixo.

I Apenas a fêmea, por ser hematófaga, é transmissora da dengue, Chikungunya e
Zika, doenças consideradas arboviroses.

II Seu desenvolvimento é direto, passando pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto.

III Pertence ao Reino Animal, uma vez que se caracteriza por ter células
eucariontes, ser pluricelular e heterotrófico.

IV É um animal vertebrado, do filo Arthropoda, caracterizados por possuir pernas e
apêndices articulados bem como exoesqueleto quitinoso.

Das afirmativas, estão corretas

A) I e III.

B) II e IV.

C) III e IV.

D) I e II.
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48. A vacinação de pessoas é a forma mais segura e eficiente de reduzir o contágio e o
surgimento de novas variantes do Coronavírus. As vacinas estimulam as respostas de
memória imunológica. O gráfico abaixo representa a variação da concentração de
anticorpos no corpo de um indivíduo, em relação ao tempo, como resposta à aplicação de
duas doses de um determinado tipo de vacina contra a Covid-19.

Fonte: Bio, volume II; Sonia Lopes  e Sergio Rosso; 1ª ed São
Paulo 2010.

Considerando-se as informações presentes no gráfico e o seu conhecimento sobre a ação
da vacina no organismo, a importância da

A) segunda dose é a de promover uma imunização ativa com maior quantidade de
anticorpos sendo produzida, representada pela resposta secundária.

B) primeira dose é a de promover uma imunização passiva com resposta rápida do
organismo à produção de anticorpos, representada pela resposta primária.

C) primeira dose é a de promover uma imunização ativa com maior produção de
antígenos, representada pela resposta secundária.

D) segunda dose é a de promover uma imunização passiva com maior produção de
antígenos, representada pela resposta primária.

49. Segundo o Ministério da Saúde:

“O aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais, durante a pandemia,
ocorreram por diversas causas. Dentre elas, podem-se destacar a ação direta do vírus da
Covid-19 no sistema nervoso central, as experiências traumáticas associadas à infeção ou
à morte de pessoas próximas, o estresse induzido pela mudança na rotina devido às
medidas de distanciamento social ou pelas consequências econômicas na rotina de trabalho
ou nas relações afetivas, e, por fim, a interrupção de tratamento por dificuldades de
acesso”

Disponível em: https ://bvsms .saude.gov.br /saude-mental-e-a-pandemia-de-cov id-19/. Acesso em: 02 mar.
2022. [Adaptado]

Nesse contexto, o órgão responsável pelas funções cognitivas e comportamentais
emocionais, afetado, provavelmente, pelo SARS-CoV-2, é

A) o cérebro.

B) a medula.

C) o cerebelo.

D) a neuróglia.
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50. Até o momento, não há conclusões sobre a transmissão, por via placentária, da Covid-19
aos fetos. Entretanto, diversas doenças apresentam patógenos capazes de vencer a
barreira hematoplacentária, sendo, então, transmitidos da mãe para o feto. Abaixo, estão
listadas as doenças mais comuns.

Toxoplasmose Zika Sífilis Lúpus

Hepatite B Rubéola Doença de Chagas HIV

As doenças provocadas por bactérias e protozoários são, respectivamente,

A) Sífilis e Toxoplasmose.

B) Rubéola e Doença de Chagas.

C) Lúpus e Hepatite B.

D) HIV e Zica.
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