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Texto I  
SAÚDE E TECNOLOGIA 

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) gastou aproximadamente R$ 540 milhões com cirurgias 
ortopédicas em 2004. Desse total, R$ 17 milhões foram destinados ao tratamento de tumores 
ósseos, que, em muitos casos, necessitam de enxertos artificiais. As exportações e importações 
dos quatro principais grupos de biomateriais – cimentos para uso ósseo ou dentário, implantes e 
juntas artificiais, dentes e órgãos artificiais – movimentam US$ 4,5 bilhões e US$ 4 bilhões, 
respectivamente, em todo o mundo. Os materiais utilizados na substituição de ossos enquadram-
se em uma classe denominada biomateriais e devem apresentar propriedades físicas e biológicas 
compatíveis com os tecidos vivos hospedeiros, de modo a estimular uma resposta adequada 
deles. Tais propriedades caracterizam a biocompatibilidade. Os materiais sintéticos utilizados para 
esses fins podem ser metais, polímeros, compósitos, cerâmicas e vidros.  

 

(Boletim Assessoria de Imprensa do MCT.  27 abr 2005. Adaptado.) 

 
QUESTÃO 1 
 
Ligas de titânio são muito usadas na fabricação de parafusos e pinos que compõem as próteses ortopédicas. A 
configuração eletrônica CORRETA do átomo de titânio é 
 
A) [Ar] 3d4 
B) [Ar] 3d6 
C) [Ar] 4s1, 3d3 
D) [Ar] 4s2, 3d2 
E) [Ar] 4s2, 3d5 

 
QUESTÃO 2    
 
A cintilografia é um procedimento que avalia o estado interno de alguns órgãos e tecidos do corpo humano, utilizando 
a injeção, na corrente sangüínea, de radioisótopos que emitem raios-γ. Sabendo que o comprimento de onda dos 
raios-γ de um específico radioisótopo é de 1,5x10-11 metros, determine o valor da energia, em joule, do fóton 
correspondente. A resposta CORRETA é  

Dados: h=6,6x10-34 J.s e c=3x108m/s                   
A) 3,30x10-53  
B) 9,90x10-45  
C) 1,32x10-14  
D) 7,58x1013  
E) 3,03x1052  
 
 
QUESTÃO 3  
 
O Tecnécio (99Tc) é um radioisótopo artificial utilizado em cintilografia da tireóide, após a administração intravenosa. É 
usado na forma do composto NaTcO4, obtido de acordo com as reações químicas abaixo: 

7HNO3(aq) + Tc(s) → HTcO4(aq) + 7NO2(aq) + 3H2O(l)  (1) 

     HTcO4(aq) + NaOH(aq) → NaTcO4(aq) + H2O(l)             (2) 

Na reação estequiométrica acima, partindo de 3,3 gramas de Tc(s) puro, a quantidade, em gramas, que podemos obter 
do composto NaTcO4 é 
 
A) 4,5 
B) 5,3 
C) 6,2 
D) 7,6 
E) 9,9 
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QUESTÃO 4 
 
A vacina é um produto biológico que serve para a imunização contra diversas doenças causadas por vírus e bactérias. 
Sobre as vacinas, é CORRETO afirmar: 
 

A) As vacinas surgiram quando pesquisadores americanos buscavam a cura para a febre amarela. 

B) As vacinas devem ser aplicadas somente nos primeiros anos de vida e só têm efeito se administradas em duas 
doses consecutivas. 

C) As vacinas são produzidas com os próprios microrganismos que causam as doenças, sendo estes atenuados ou 
parcialmente utilizados. 

D) A vacinação em massa da população possibilitou a erradicação de diversas doenças, tais como varíola, sarampo, 
febre amarela e hepatite B. 

E) A vacinação em massa tornou-se obrigatória, em 1910, por iniciativa do sanitarista Carlos Chagas, o que 
desencadeou a Revolta do Barbeiro.    

 
QUESTÃO 5 
 
Para aplicar uma vacina fluida por via intramuscular, usa-se uma seringa cujo êmbolo tem um diâmetro de 1 cm. A 
enfermeira que aplica a vacina exerce uma força de 3,14 N sobre o êmbolo. Considere que a vazão da vacina é muito 
lenta. Durante a aplicação da vacina, o valor, em pascal, que mais se aproxima da variação da pressão, no interior da 
seringa, é de 
 

A) 4 × 103 
B) 5 × 103 
C) 4 × 104                  
D) 5 × 104 
E) 5 × 105 
 
 

Atenção! Leia as informações constantes nos gráficos abaixo para responder à questão 6. 
 

 
(Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2002. Disponível em: <www.who.int>. Acesso em: 20 ago 2007. Adaptado.) 
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QUESTÃO 6 
 

Em relação às doenças apresentadas nos gráficos, é CORRETO afirmar: 
 

A) as doenças causadas pela contaminação da água por poluentes industriais são responsáveis por elevado número 
de óbitos no mundo inteiro. 

B) O número de óbitos relacionados às doenças cardiovasculares, no Brasil, tem diminuído bastante nos últimos 
anos. 

C) a difusão descontrolada da AIDS, na África Sub-saariana, tem atingido principalmente as crianças e as mulheres. 

D) as doenças endêmicas e as infectoparasitárias foram erradicadas do Brasil, restando apenas casos isolados. 

E) O número de óbitos causados por cânceres, em valores absolutos, é maior nos países desenvolvidos. 
 

Atenção! Considere os Textos II, III, IV e V para responder às questões 7, 8 e 9.  
 

Texto II 
 

“Soneto” 
 

Um mancebo no jogo se descora, 
Outro bêbedo passa noite e dia, 
Um tolo pela valsa viveria, 
Um passeia a cavalo, outro namora. 
  
Um outro que uma sina má devora 
Faz das vidas alheias zombaria, 
Outro toma rapé, um outro espia... 
Quantos moços perdidos vejo agora! 
 

Oh! não proíbam, pois, no meu retiro 
Do pensamento ao merencório luto 
A fumaça gentil por que suspiro. 
  
Numa fumaça o canto d'alma escuto... 
Um aroma balsâmico respiro, 
Oh! deixai-me fumar o meu charuto! 
 

(Lira dos vinte anos – Álvares de Azevedo) 

Texto III 

“Amor” 
 

Humor 

(Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade – 
Oswald de Andrade) 

Texto IV 
 

A gente no Largo 
 

— Uma forca sempre precisa 
de um enforcado e de um carrasco. 
A forca não vive em monólogos: 
dialética, prefere o diálogo. 
Se um dos dois personagens falta 
não pode fazer seu trabalho. 
O peso do morto é o motor, 
porém o carrasco é o operário. 

(Auto do Frade – João Cabral de Melo Neto) 

Texto V 

— Humanitas é o princípio. Mas não, não digo 
nada, tu não és capaz de entender isto, meu caro 
Rubião; falemos de outra coisa.  

 

Quincas Borba, que não deixara de andar, 
parou alguns instantes. 

(Quincas Borba – Machado de Assis) 

 
QUESTÃO 7 
  

Em relação aos poemas acima, é CORRETO afirmar: 
 

A) Nos três pares – “escuto / charuto”, “amor / humor” e “carrasco / trabalho” – há rima consoante (aquela que, a 
partir da vogal tônica, apresenta identidade de sons). 

B) O poema de Azevedo mostra um poeta adolescente, infeliz e carrancudo, dedicado a fumar e a escrever para a 
amada, inspirado em longínquas musas greco-latinas. 

C) O poema de Cabral, baseado num episódio da República oitocentista, possui traços barrocos: a voz da forca, 
personificada, é um exemplo. 

D) O poema de Oswald ilustra três traços da poética modernista: a economia vocabular, o humor irreverente e a 
concepção romântica – portanto, platônica – de amor. 

E) Um dos poemas, romântico, faz-se em 1ª pessoa; outro, modernista, traz a brevidade como marca; e um outro 
resgata, em forma de auto, um fato da história do Brasil.        
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QUESTÃO 8 
 
As alternativas abaixo dizem respeito a aspectos relacionados ao poema de Álvares de Azevedo ou ao romance de 
Machado de Assis. Sobre eles, É CORRETO afirmar: 
 
A) Em Quincas Borba, o cão tem o mesmo nome do criador do Humanitismo, cujo lema – “Ao vencedor, as batatas” 

– foi, conforme diz o narrador, copiado de Nietzsche, filósofo alemão. 

B) No poema de Álvares, o eu lírico apresenta os temas da fugacidade e do sadismo, caros aos românticos, 
metaforizados pela densidade da fumaça do cigarro. 

C) Nos versos decassílabos de “Soneto”, fala-se dos problemas causados pela bebida e pelo fumo, drogas que 
levavam os poetas românticos ora à tuberculose, ora ao suicídio. 

D) O princípio filosófico do Humanitismo foi, após a morte de seu criador Quincas Borba, estudado pelo discípulo 
Rubião, que, por sua vez, o transmitiu ao casal Palha e Sofia. 

E) Quincas Borba, ex-mendigo, deixa ao amigo e ex-professor Rubião – sob a condição de que este cuidasse do cão 
Quincas – uma vultosa herança, atiçando a cobiça de Cristiano Palha. 

 
QUESTÃO 9 

 
Na Coluna I estão listados versos de João Cabral (Texto IV) e na Coluna II paráfrases dos respectivos versos.  A 
alternativa em que a paráfrase apresenta erro gramatical é: 
 

 Coluna I Coluna II 
A) Uma forca sempre precisa de um enforcado e de um 

carrasco. 
É preciso dois personagens para uma forca: um 
enforcado e um carrasco. 

B) Uma forca sempre precisa de um enforcado e de um 
carrasco. 

 A forca não pode prescindir de um enforcado e de 
um carrasco. 

C) A forca não vive em monólogos: dialética, prefere o 
diálogo. 

 A forca, dialética, prefere o diálogo aos monólogos. 

D) Se um dos dois personagens falta não pode fazer seu 
trabalho. 

 Se faltar um dos dois personagens, a forca não 
poderá trabalhar. 

E) O peso do morto é o motor, porém o carrasco é o 
operário. 

 O peso do morto é que faz funcionar o mecanismo 
da forca que o carrasco opera. 

 
QUESTÃO 10  
 
A nicotina é um alcalóide que está presente em produtos como rapé, tabaco, cigarro e 
charuto. Sobre a nicotina, cuja estrutura está apresentada ao lado, é INCORRETO 
afirmar que 
 
A) possui cinco átomos de carbono hibridizados sp2. 
B) possui dois átomos de carbono terciários. 
C) possui um átomo de carbono quiral. 
D) é uma amina cíclica terciária. 
E) é uma base orgânica aromática. 

 
 
 

N

N
CH3

 
 
 

QUESTÃO 11   
 

Numa região plana e horizontal, um jovem encontra-se em um ponto J distante 30 metros de um cavalo que está em 
um ponto C. Um fumante encontra-se em um ponto F distante 20 metros do ponto C. A distância do ponto J à reta 
que passa pelos pontos C e F  mede 15 3  metros. A distância, em metros, entre o jovem e o fumante é 
 

A) 9 3  
B) 8 5  
C) 10 5  
D) 10 6  
E) 10 7  
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Texto VI 
 
1 
 
 
 
5 

SAÚDE E LITERATURA 
Numa conferência proferida em 16 de outubro de 2006, o sanitarista e escritor gaúcho Moacyr Scliar afirmou que 
“[...] é preciso eliminar as barreiras entre ciência e arte e entre saúde e literatura. Como médicos e cientistas, 
podemos aprender tanto nos livros de ficção quanto nos manuais de medicina. A despeito dos avanços da 
neurociência, ainda não conseguimos descobrir a origem da criatividade. Porém sabe-se que o processo criativo 
se dá da mesma maneira, tanto na arte quanto na ciência”. 
 

(Disponível em: <http://www.abrap.org/portal/modules/news/article.php?storyid=49>. Acesso em: 6 set 2007. Adaptado.) 
 

QUESTÃO 12 
 

Na coluna I constam trechos do Texto VI e na coluna II alterações sugeridas para os respectivos trechos. A 
alternativa em que a alteração sugerida modifica o sentido do texto original é: 

 

 Coluna I Coluna II 
A) [...] o sanitarista e escritor gaúcho Moacyr Scliar [...] (linha 1) Moacyr Scliar, sanitarista e escritor gaúcho 

B) [...] é preciso eliminar [...] (linhas 2) precisamos eliminar 

C) A despeito dos avanços [...] (linha 3) Em detrimento dos avanços 

D) [...] ainda não conseguimos [...] (linha 4) ainda não se conseguiu 

E) [...] sabe-se que [...] (linha 4) é sabido que 
 
 

QUESTÃO 13 
 

As alternativas abaixo contêm afirmações sobre alguns textos literários. A alternativa que apresenta a afirmação 
CORRETA quanto ao texto a que se refere é: 
 

A) a homossexualidade, em Bom-crioulo, é encarada com naturalidade, haja vista as aparições despudoradas de 
Aleixo e Amaro, beijando-se em praça pública. 

B) a loucura de Rubião, em Quincas Borba, vai-se fazendo progressivamente, sendo a sua “transformação” em 
Napoleão um sinal evidente de seu confuso estado mental. 

C) a miopia de Miguilim, em “Campo geral”, tem um caráter metafórico, tornando-o indiferente e insensível aos 
castigos do pai e da mãe e também à vida cotidiana no Mutum. 

D) a sífilis, em O capitão do fim, denuncia as relações permissivas entre o colonizador e o aborígine, deixando aos 
leitores, de modo dissimulado, um alerta contra a AIDS. 

E) a tuberculose, em Lira dos vinte anos, destaca-se como o tema central, além da fascinação pela morte e pela 
cultura indígena, típica da terceira geração romântica. 

 

QUESTÃO 14 
 

As alternativas abaixo apresentam comentários críticos sobre obras da literatura brasileira. A alternativa em que o 
comentário crítico NÃO corresponde à obra indicada é: 
 

A) Sobre Auto do Frade: “poema dramático em que o personagem central é mais um exemplar da consciência de 
engenheiro, agora comprometida com a tarefa de projetar uma obra de caráter político-social, objetivada na 
imagem da cidade solar, utopia conceitual histórica e geograficamente situada, onde justiça e justeza, ética social 
e rigor formal se complementam reciprocamente” (Ivo Barbiéri). 

B) Sobre Lira dos vinte anos: “no prefácio à 2ª parte, singular na literatura brasileira de então pela força do 
sarcasmo, a sua poesia desvenda a dialética segundo a qual os contrastes favorecem a verdadeira realização do 
artista. O sonho é nele tão forte quanto a realidade; os mundos imaginários, tão atuantes quanto o mundo 
concreto” (Antonio Candido). 

C) Sobre O capitão do fim: “no romance são apontados os vícios capitais enumerados por S. Tomás: vaidade, inveja, 
acídia, ira, avareza, gula e luxúria. A soberba, considerada por S. Tomás pecado supracapital, aparece como raiz 
de todos os demais e impõe uma cadeia de motivações, dentre as quais a que lhe é mais próxima, a vaidade” 
(Rita Maia). 

D) Sobre Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade: “A montagem desconjuntada de elementos de 
‘infância’, os fragmentos de diálogo – um discurso que não ouve – em ‘adolescência’, a aderência à convenção em 
‘maturidade’, o sobressalto do corte em ‘velhice’ são co-produzidos pelo branco e pelo traço, gestos de recusa da 
dicção poética maior” (Raúl Antelo). 

E) Sobre Quincas Borba: “de fato, a dezena de páginas em que figura Eugênia, a única personagem direita do livro, 
constitui um minucioso exercício de conspurcação. A crueldade é tanta, tão deliberada e detalhista, que 
dificilmente o leitor a assimila em toda a extensão. É como se o caráter extremado destas passagens impedisse a 
sua estranheza de ser percebida” (Roberto Schwarz). 
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QUESTÃO 15 
 

Quanto a temas e recursos utilizados por Miguel Marvilla no livro Os mortos estão no living, é CORRETO afirmar: 
 

A) Aparecem narrativas paralelas, num mesmo conto, entremeando situações diversas, como no texto de abertura – 
“Três histórias” –, em que “1”, “2” e “3” indicam histórias de uma “noiva”, de uns “meninos” e da “Lua”. 

B) Denuncia-se a inoperância da saúde e do transporte públicos (“Os fetos, as begônias”; “Nessa noite, o trem 
atrasou”) e se resgata a memória dos comunistas mortos pela ditadura militar brasileira (“Os sobreviventes da 
história”). 

C) Detecta-se – em “O vampiro, Deborah”; “Maria, Clara, Lia, Susana”; “Nenhuma mulher é Isabel”; “Júlia D.: O 
banho” – o mesmo narrador anônimo, masoquista e misógino (que tem ódio ou aversão às mulheres). 

D) Há três contos – “Os mortos estão no living”; “Dies irae”; “Leitmotiv” – cujos títulos, contendo palavras em língua 
inglesa, latina e alemã, antecipam a presença de exóticos personagens de Londres, Roma e Munique. 

E) Prevalece uma visão romântica das relações conjugais (“Casamento”; “Amor”), com personagens tuberculosos 
(“Luz e sombra”), entediados e melancólicos (“Narciso indeciso”) e suicidas (“A queda”; “Janela”). 

 

Atenção! Analise as informações constantes nos gráficos abaixo para responder à questão 16. 
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QUESTÃO 16 
 

Considerando as relações entre a estrutura da população, a distribuição da força de trabalho por setores da economia 
e o investimento anual público em saúde per capita, são CORRETAS as associações: 
 
A) A-II e C-II 
B) A-I e B-III 
C) A-III e B-I 
D) B-I e C-III 
E) B-II e C-I 
 
Texto VII   

SAÚDE HUMANA E AS PANDEMIAS 
 

Pandemia é uma epidemia que se espalha por uma grande região (por 
exemplo, um continente), ou até mesmo pelo mundo. Um caso notório de 
pandemia foi a “Peste Negra”, que devastou o continente europeu a partir 
de 1347. Nos anos seguintes, essa pandemia assolou a Europa e dizimou 
cerca de 20 milhões de pessoas, ou seja, um terço da população da época. 
Essa doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida ao ser 
humano através das pulgas dos ratos-pretos (Rattus rattus) ou outros 
roedores. Esses ratos chegavam à Europa nos porões dos navios vindos do 
Oriente. Na época, verificava-se que a noz-moscada fresca, acondicionada 
num saquinho pendurado no pescoço, servia para espantar a peste negra, 
atuando como repelente para as pulgas. Além da “Peste Negra”, um outro caso de pandemia famoso foi a “Gripe 
Espanhola”, que ocorreu no período de 1918-1919, contabilizando, em apenas seis meses, 25 milhões de mortos. 
Atualmente, vivemos um período de vigília, tendo em vista que a Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta para o 
possível aparecimento de uma nova pandemia mundial oriunda da mutação do vírus H5N1 da “Gripe Aviária”. 

 
(BURRESON, Jay; COUTEUR, Penny. Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história. São Paulo: Jorge Zahar, 2006. 

Modificado.)  
 

 
QUESTÃO 17 
 

Em uma comunidade de 2.500 pessoas, a taxa de propagação de uma certa doença é diretamente proporcional ao 
número de pessoas infectadas e ao número de pessoas não infectadas. Sabendo que a taxa de propagação da doença 
é de 45 pessoas por mês quando há um total de 250 pessoas infectadas, a taxa de propagação máxima, em pessoas 
por mês, é 
 
A) 80 
B) 95 
C) 110 
D) 125       
E) 140 
 
 

QUESTÃO 18 
 
A Peste Negra dizimou um elevado percentual da população européia no século XIV. Os efeitos da Peste no mesmo 
século foram a 
 

A) crise da cavalaria e a decadência das cidades italianas. 
B) crise do capitalismo e o enfraquecimento do poder papal.  
C) escassez de mão-de-obra e as revoltas camponesas.  
D) escassez de alimentos e a expansão marítima e comercial dos países ibéricos. 
E) aproximação entre a burguesia e o clero e a ascensão das monarquias nacionais. 
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QUESTÃO 19  
 
As especiarias serviam não só para a conservação e o tempero de alimentos, mas também para fins medicinais.  O 
comércio das especiarias motivou a expansão marítima e comercial para o Oriente. Considerando essas informações, é 
CORRETO afirmar: 
 

A) A expansão possibilitou a Vasco da Gama a descoberta do Estreito de Magalhães. 
B) A expansão causou a ascensão das cidades italianas e a decadência do Sacro Império. 
C) A expansão marítima e comercial portuguesa se iniciou após a conquista de Tânger no Marrocos. 
D) A navegação no Atlântico foi estimulada pelo infante D. Henrique, objetivando o comércio das especiarias e a 

expansão da fé cristã. 
E) O comércio com o Oriente era controlado pelas cidades italianas que perderam esse controle após a tomada de 

Alexandria pelos turcos seldjúcidas. 
 
QUESTÃO 20 
 
Observe os compostos presentes na noz-moscada representados abaixo.  
  

H3CO

HO

Isoeugenol

H3CO

H3CO

O

O

H2C

OCH3

Miristicina Elemicina  
 
Sobre esses compostos, é CORRETO afirmar: 
 
A) Elemicina e miristicina são isômeros estruturais. 
B) Todos eles possuem isomerismo cis-trans. 
C) Isoeugenol é mais ácido que a elemicina. 
D) Isoeugenol é um álcool aromático. 
E) Miristicina é um éster aromático. 
 
QUESTÃO 21 
 
Em 2000, os países-membros da ONU, reunidos na Cúpula do Milênio, estabeleceram objetivos que visavam à 
melhoria das condições de vida da humanidade no século XXI. São objetivos do Milênio, EXCETO 
 
A) a erradicação da fome e da pobreza extrema. 
B) o combate ao HIV/AIDS, à malária e a outras epidemias. 

C) o incentivo à diminuição da natalidade para crescimento do PIB. 

D) a redução da mortalidade infantil e a melhoria da saúde materna. 
E) a garantia da sustentabilidade ambiental e do acesso à água potável. 
 
QUESTÃO 22 
 
Um método conhecido para controlar febres é a imersão do doente em uma banheira com água a uma temperatura 
ligeiramente inferior à temperatura do doente. Suponha que um doente com febre de 400C é imerso em 0,45 m3 de 
água a 350C. Após um tempo de imersão, a febre abaixa para 37,50C e o paciente é retirado da banheira. A 
temperatura da água na banheira, logo após o paciente ser retirado, é de 36,50C. Considerando que a água da 
banheira não perde calor para o ambiente, calcule, em kcal, a quantidade de calor trocada entre o paciente e a água. 
A resposta CORRETA é 
 
A) 3 
B) 6,75 
C) 30 
D) 300 
E) 675 
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QUESTÃO 23 
 
Uma banheira com forma de cilindro circular reto de altura H e 
raio r, apoiada por sua base em um plano horizontal, contém 
inicialmente água até a altura h1 . Após uma pessoa mergulhar 

totalmente na água e, em seguida, sair da banheira, a altura da 
água na banheira passou a ser igual a h2 , sendo h h< <2 10 . 

Nessas condições, o volume dessa pessoa é 
 
A) ( )r H hπ −

2

1  

B) ( )r H h hπ − −
2

1 2  

C) ( )r H h hπ − +
2

1 2  

D) ( )r H h hπ + −
2

1 2  

E) ( )r H hπ −
2

2        
 

 
Atenção! Analise as informações constantes nos gráficos abaixo para responder à questão 24. 

 
 

 
(Fonte: ABEF – Associação dos Produtores e Exportadores de Frango. 

Disponível em: <www.abef.com.br/Estatistica/MercadoMundial>. Acesso em: 20 ago 2007.) 
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QUESTÃO 24 
 

A pandemia da influenza aviária afetou o mercado mundial de carne de frango nos anos 2000. Considerando os dados 
constantes nos gráficos acima, sobre os impactos dessa pandemia é CORRETO afirmar que 
 
A) o aumento do excedente para exportações brasileiras de carne de frango deveu-se à diminuição do seu consumo 

no Brasil, em decorrência do aumento nos impostos, que fez subir o preço do produto ao consumidor. 

B) a implantação de tecnologias na produção brasileira de carne de frango visou ao aumento das exportações para 
suprir a demanda do mercado internacional, devido às restrições sanitárias impostas aos países com casos de 
influenza aviária. 

C) a diminuição na produção de carne de frango entre 2000 e 2006 ocorreu nos principais países produtores, exceto 
no Brasil, por se encontrar este país fora área de ocorrência da influenza aviária. 

D) a imposição de barreiras sanitárias a países com surtos de influenza aviária promoveu abertura de mercado para o 
Brasil, que somente conseguiu suprir essa demanda por já contar com um setor produtivo de aves bastante 
competitivo. 

E) a diminuição do consumo mundial de carne de frango promoveu a diminuição da produção e da exportação 
brasileiras, mas não afetou pequenos produtores rurais, já que essa produção dispõe de alta tecnologia e é 
controlada por grandes empresas.   

     

QUESTÃO 25 
 

 
 
“Digestão é o conjunto 
de processos pelos 
quais os componentes 
dos alimentos são 
transformados em 
substâncias assimiláveis 
pelas células.” 
 
(AMABIS, J. M; MARTHO, G. 
R. 2002, p. 475.) 

Normalmente se distinguem dois tipos de digestão na espécie humana: mecânica, que 
consiste na trituração dos alimentos, e química, em que há quebra de moléculas 
orgânicas por ação de enzimas. Sobre a regulação da digestão química, é INCORRETO 
afirmar: 
 

A) A gastrina é secretada pela parede do estômago e favorece o esvaziamento do 
estômago. 

B) A secretina é outro hormônio da digestão, produzido pelo duodeno, e estimula a 
secreção enzimática do duodeno. 

C) A colecistoquinina é produzida no intestino delgado, e o aumento de sua 
concentração inibe a secreção da gastrina.  

D) Os hormônios da digestão e do apetite agem em nível local, não havendo 
participação do cérebro nesses eventos.  

E) O estímulo da secreção de insulina deve-se ao contato de gordura e carboidratos 
com a parede intestinal, devido à liberação de um hormônio pelo duodeno.  

 

 
 

QUESTÃO 26 
 

A Peste Negra foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que é um organismo considerado procarionte. A ÚNICA 
estrutura que NÃO se encontra nas células desse organismo é: 
 

A) parede celular rígida que recobre a membrana citoplasmática e confere forma às bactérias. 
B) cromossomo circular constituído por uma única molécula de DNA, não delimitado por membrana nuclear. 
C) plasmídeo, com genes que não codificam características essenciais, capaz de autoduplicação independente da 

replicação do cromossomo.  
D) ribossomo que, durante a síntese protéica, está ligado a uma molécula de RNAm.     
E) lisossomo, com proteínas proteolíticas que ajudam na eliminação de restos celulares. 
 
 

QUESTÃO 27 
 

Sobre os vírus, que são causadores de diversas doenças em humanos, é CORRETO afirmar: 
 

A) Os vírus diferem dos outros seres vivos por apresentarem estruturas celulares diferenciadas. 
B) O genoma dos vírus está envolto por uma membrana plasmática protetora designada capsídio. 
C) O genoma dos vírus é constituído por moléculas de ácido desoxirribonucléico (DNA) associadas a proteínas. 
D) O vírion é uma partícula viral fora da célula hospedeira envolta pela membrana plasmática da célula hospedeira. 
E) Os vírus penetram nas células hospedeiras pela injeção de seu ácido nucléico, pela fusão do envelope viral à 

membrana plasmática ou por pinocitose. 
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QUESTÃO 28 
 
 

Das doenças abaixo, a que NÃO é causada por vírus é 
 
 

A) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

B) Dengue. 

C) Tétano. 

D) Influenza. 

E) Raiva. 
 
 
 

QUESTÃO 29 
 
 
 

Na natureza, os organismos interagem entre si estabelecendo relações ecológicas. A interação de vírus ou bactérias 
causadores de doenças com seus hospedeiros é um tipo de relação ecológica. Sobre essa interação, é CORRETO 
afirmar: 
 
 

A) É uma relação interespecífica positiva, já que o agente causador da doença é beneficiado e o hospedeiro 
raramente é morto. 

B) É um parasitismo, pois o agente causador da doença é favorecido e provoca prejuízos ao hospedeiro por se 
alimentar deste. 

C) É um inquilinismo, pois o agente causador da doença vive no corpo do hospedeiro em busca de abrigo. 

D) É uma relação intra-específica negativa, já que há prejuízo para um dos participantes da relação. 

E) É uma simbiose, pois é uma relação próxima e interdependente entre as espécies envolvidas. 
 
QUESTÃO 30 
 
A varíola é uma doença contagiosa de origem viral. O combate à varíola e a outras doenças depende da aplicação de 
vacina. No Brasil, a vacinação em crianças foi instituída em 1837, e, em adultos, em 1846, apesar de a produção de 
vacina em escala industrial só ter tido início em 1884, no Rio de Janeiro. Mas foi no governo de Rodrigues Alves que, 
para dar combate à varíola, à febre amarela e à peste bubônica, foi efetivamente instituída a obrigatoriedade da 
vacinação. Essa decisão ocasionou uma revolta que ficou conhecida como 
 
A) Revolta da Armada. 

B) Revolta de Canudos. 

C) Revolta da Chibata. 

D) Revolta do Contestado. 

E) Revolta da Vacina.  
 

 
QUESTÃO 31 

No Brasil colonial, noções de medicina e saúde eram estudadas em Colégios da Companhia de Jesus, onde também 
foram incorporados conhecimentos sobre utilização terapêutica de plantas nativas. Os jesuítas tornaram-se os 
verdadeiros enfermeiros e médicos da Colônia, somando-se a outros agentes de cura, como físicos, cirurgiões, 
barbeiros e boticários. Mas as primeiras escolas médicas foram, efetivamente, criadas no Brasil, pelo Príncipe Regente 
D. João. Foram elas: 

A) Escola de Cirurgia da Bahia e Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, ambas em 1808. 

B) Escola de Saúde Joana Angélica, na Bahia, e Escola de Enfermagem Ana Neri, no Rio de Janeiro, ambas em 1810. 

C) Escola de Anatomia da Bahia e Escola de Belas Artes e Anatomia, no Rio de Janeiro, ambas em 1816. 

D) Real Academia de Cirurgia da Bahia e Academia Real de Saúde, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, ambas em 
1821. 

E) Escola de Farmácia de Ouro Preto e Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ambas em 1870. 
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Texto VIII 

  TUBERCULOSE ONTEM E HOJE 
 
  No século XIX,  a tuberculose era considerada a “doença dos 
boêmios”. Porém, a tuberculose está mais próxima do que imaginamos. 
Ela já não é um mal sem cura, mas os índices de contaminação e 
disseminação ainda são bastante preocupantes. A tuberculose está 
intimamente ligada à pobreza, aos cinturões de miséria dos grandes 
aglomerados urbanos modernos e principalmente à má nutrição da 
população. O Brasil conseguiu barrar o avanço da doença, sobretudo a 
partir da década de 1970, por meio de programas específicos e efetivos 
que visavam a deter o contágio pelo bacilo de Koch, chamado 
cientificamente de Mycobacterium tuberculosis. 
  A estimativa de órgãos oficiais é de que hoje em dia cerca de um terço da população mundial é 
portadora do bacilo de Koch. É importante ressaltar que a pessoa que tem o bacilo, mas não desenvolveu a 
doença, não é capaz de transmiti-lo para outras pessoas. Para os portadores do bacilo que não apresentam as 
complicações de infecção, a expectativa é de que a chance de desenvolvimento da doença seja de apenas 10% 
para o resto da vida. Já para os portadores do vírus da AIDS, a probabilidade de agravamento clínico da 
tuberculose chega a 10% ao ano. Portanto, a cada ano, a chance de um HIV+ desenvolver a tuberculose aumenta 
progressivamente, sendo que, ao final de 10 anos, a grande maioria deve adoecer se não tratar de forma correta 
sua saúde. 

 

(ZAO, Luis Felipe. Tuberculose. Disponível em: <http://www.adelaides.com.br >. Acesso em: 21 ago 2007. Adaptado.) 
 
 

QUESTÃO 32 
 

Tomando por base o Texto VIII, analise as afirmações a seguir. 
 

I - O Brasil conseguiu barrar o avanço da tuberculose somente a partir da década de 1970. 
II - A tuberculose não pode ser transmitida sem que o portador do bacilo de Koch tenha desenvolvido a doença. 
III - Todos os portadores do bacilo de Koch apresentam algum tipo de complicação relacionado à doença. 

 
 

É CORRETO afirmar que APENAS 
 

A) I é verdadeira. 
B) I e II são verdadeiras. 
C) II é verdadeira. 
D) II e III são verdadeiras. 
E) III é verdadeira.   
 
 
 

QUESTÃO 33 
 

O fragmento retirado do Texto VIII onde foi incluída alguma vírgula que produziu alteração de sentido é: 
 
 

A) [...] aglomerados urbanos modernos e, principalmente, à má nutrição da população. (linhas 6-7) 

B) A estimativa de órgãos oficiais é de que, hoje em dia, cerca de um terço da população mundial [...] (linha 11) 

C) [...] os portadores do bacilo, que não apresentam as complicações [...] (linhas 13-14) 

D) [...] desenvolvimento da doença seja de apenas 10%, para o resto da vida. (linhas 14-15) 

E) [...] a grande maioria deve adoecer, se não tratar de forma correta sua saúde. (linha 17-18) 
 
 
 

QUESTÃO 34 
 

O fragmento do Texto VIII onde a palavra QUE é pronome relativo é: 
  
 

A) [...] a tuberculose está mais próxima do QUE imaginamos. [...] (linha 2) 

B) A estimativa de órgãos oficiais é de QUE hoje em dia cerca de um terço da população mundial [...] (linha 11) 

C) [...] a pessoa QUE tem o bacilo, mas não desenvolveu a doença [...] (linhas 12-13) 

D) [...] a expectativa é de QUE a chance de desenvolvimento da doença seja de apenas 10% [...] (linha 14) 

E) [...] sendo QUE, ao final de 10 anos, a grande maioria [...] (linha 17) 
 

 

1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
15 
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QUESTÃO 35 
 
O fragmento do Texto VIII onde pelo menos um a destoa morfologicamente dos demais é: 
 

A) [...] a tuberculose era a doença dos boêmios [...] (linhas 1-2). 

B) A estimativa de órgãos oficiais é de que hoje em dia cerca de um terço da população mundial [...] (linha 11). 

C) [...] a pessoa que tem o bacilo, mas não desenvolveu a doença [...] (linhas 12-13). 

D) [...] a expectativa é de que a chance de desenvolvimento da doença [...] (linha 14). 

E) A cada ano, portanto, a chance de um HIV+[...] (linhas 16). 
 
 
 

QUESTÃO 36 
 

Admita que em uma população de indivíduos portadores do HIV e também do bacilo de Koch, mas que ainda não 
desenvolveram a tuberculose, pelo menos 10% dos indivíduos desenvolvem tuberculose ao final de 1 ano. Se essa 
população tinha inicialmente 10.000 indivíduos e, ao final de n anos, exatamente 3.439 indivíduos desenvolveram 
tuberculose, então o valor inteiro máximo possível de n é 
 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4      
E) 5 
 
 
 

QUESTÃO 37 
 
Um dos tratamentos da tuberculose requer o uso de 
três medicamentos combinados: a rifampicina, a 
isoniazida e a pirazinamida. Ao lado está 
representada a estrutura do antibiótico rifampicina. 
São grupos funcionais presentes na estrutura da 
rifampicina, EXCETO 
  
A) álcool e fenol. 

B) éster e éter. 

C) amida e amina. 

D) cetona e alqueno. 

E) anidrido e aldeído. 

  
 
 
 

QUESTÃO 38  
 
 

O microscópio é um aparelho utilizado para visualizar estruturas minúsculas como os bacilos da tuberculose. Sobre o 
microscópio composto, é CORRETO afirmar que é um instrumento de 
 
A) aproximação, formado por duas lentes convergentes. 

B) aproximação, formado por duas lentes divergentes.  

C) aproximação, formado por uma lente convergente e outra divergente. 

D) aumento, formado por duas lentes convergentes. 

E) aumento, formado por duas lentes divergentes. 
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QUESTÃO 39  
 
 

No tratamento da tuberculose são utilizados antibióticos por um período determinado, e a interrupção do tratamento 
pode agravar os sintomas. Por isso, na retomada do tratamento, a dose de antibiótico  
 

A) deverá ser menor, pois o organismo humano ficou resistente ao tratamento. 

B) deverá ser maior para que se eliminem as bactérias que sofreram mutações durante o tratamento. 

C) deverá ser menor, uma vez que parte do tratamento já foi iniciada, devendo agora ser empregada uma dose 
suplementar.  

D) poderá ser suficiente, mas induzirá ao surgimento de novas cepas resistentes no organismo e a próxima infecção 
será mais forte. 

E) deverá ser maior, pois cepas das bactérias mais resistentes podem sobreviver no organismo e retornar 
posteriormente com uma infecção mais difícil de curar. 

 
 
 

QUESTÃO 40 
 
 

Julgue as seguintes proposições sobre as políticas públicas de saúde no Brasil do século XIX.  
 
I – Os pobres eram obrigados a demolir suas casas nos centros urbanos e a mudar para a zona rural como medida de 

prevenção contra doenças contagiosas. 
II – Os intelectuais médicos consideravam que os hábitos de moradia em cortiços eram nocivos à sociedade e seriam 

focos de irradiação de epidemias. 
III – Os políticos legislavam no sentido de obrigar os proprietários de residências a fazer coleta regular de lixo e 

limpeza de latrinas. 
 
 

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

QUESTÃO 41 
 
 

Na segunda metade do século XIX, enfrentando quase 50 dias de viagem amontoados em navios precários com pouca 
comida e sujeitos ao perigo de contágio por doenças infecciosas, sucessivas levas de imigrantes chegaram ao Espírito 
Santo, onde se depararam ainda com doenças típicas das terras tropicais. Julgue as seguintes proposições feitas sobre 
a situação dos imigrantes no Espírito Santo, utilizando (V) para as que forem verdadeiras e (F) para as que forem 
falsas.  
 

I- Os alemães, para se adaptarem à nova terra sem grandes sacrifícios, escolheram viver em terras baixas e 
quentes. (    ) 

 

II- Os italianos, para se protegerem das enfermidades desconhecidas, distribuíram-se em colônias-famílias e só 
casavam entre si. (    ) 

 

III- Os pomeranos, com sua pele branca e delicada, tornaram-se vítimas de uma doença de pele decorrente da 
ação dos raios UV. (    ) 

  

A resposta CORRETA, de cima para baixo, é 
 

A) V, F, V  
B) V, F, F 
C) F, V, V 
D) V, V, F 
E) F, F, V 
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Texto IX   

SAÚDE E ESPORTE 
 

A primeira maratona dos Jogos Olímpicos modernos foi realizada no 
ano de 1896. A maratona moderna originou-se da lenda segundo a 
qual um herói grego sacrificou a sua vida para percorrer os 40 km 
entre as cidades de Maratona e Atenas, na Grécia. O corredor era 
Pheidíppides, que correu essa distância para levar a notícia da 
vitória grega sobre os persas, na Batalha de Maratona, no ano de 
490 antes de Cristo. Em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres, o 
percurso da maratona sofreu uma alteração. Para que a família real 
britânica pudesse assistir ao início da prova do jardim do Castelo de 
Windsor, o comitê organizador aferiu a distância total em 42.195 
metros, que continua até hoje. Atualmente o recorde mundial 
pertence ao marroquino, naturalizado americano, Khalid 

Khannouchi, de 30 anos, que, no dia 14 de abril de 2002, em Londres, estabeleceu o tempo de 2h5min38s, média de 
2min57s por quilômetro (1h2min42s nos 21 km iniciais). O primeiro resultado oficial de uma mulher a correr uma 
maratona pertence à inglesa Violet Piercy, com o tempo de 3h40min22s, no ano de 1926. 
 

(Disponível em: <http//www.atletas.net/o_atletismo/história/?artigo=2954>. Acesso em: 21 ago 2007. Adaptado.) 

 
QUESTÃO 42 
 

Com base nos dados fornecidos no Texto IX, o valor que mais se aproxima da velocidade média no percurso total do 
recordista mundial da maratona é  
 
A) 0,2 m/s 

B) 5,6 m/s 

C) 0,2 km/h 

D) 5,6 km/h 

E) 14 km/min 

 
QUESTÃO 43 
 
A Batalha de Maratona foi um episódio importante no contexto das guerras greco-pérsicas. Em conseqüência dessas 
guerras,  
 
 

A) Atenas conquistou a liderança e a hegemonia no mundo grego. 

B) a expansão persa foi contida e se iniciou a expansão da Macedônia. 

C) o poder de Esparta saiu fortalecido e o de Micenas entrou em crise e decadência.  

D) a expansão persa foi contida na direção do Norte e foi direcionada para o Oriente. 

E) Esparta e a liga de Delos, por ela liderada, passaram a ter hegemonia no mundo grego. 

 
 
QUESTÃO 44  
 
João e Pedro percorrem uma pista de atletismo sempre no mesmo sentido. Cada um deles percorre 400 metros por 
volta completa. Ambos partiram juntos da linha de largada e se movem com velocidades constantes. A velocidade de 
João é 20 km/h e a de Pedro é 5 km/h. Para que, após a partida, João passe por Pedro 65 vezes, o número mínimo 
de voltas completas que João deve percorrer é 
 
A) 83 
B) 85 
C) 87 
D) 89 
E) 91 
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QUESTÃO 45 
 

O contorno externo de uma pista de atletismo tem a forma da figura ABCDEF  abaixo. ABDE  é um retângulo com 

o lado AB  medindo 100 metros. ¼AFE  e ¼BCD  são semicircunferências com comprimento igual a 100 metros, cada 
uma. A área da figura ABCDEF , em metros quadrados, é 
 

 
 

A) π12500  
B) π30000   
C) π40000  

D) ( )π2500 +4  

E) 160000  
 
 
QUESTÃO 46  
 
A diferença de potencial entre os lados interno e externo da membrana plasmática de um neurônio é de 70 mV. A 
energia cinética de um íon cálcio (Ca2+) que atravessa essa diferença de potencial, desprezando-se qualquer 
dissipação, sofre um aumento, em unidades de 10−20 J, de 
 
A) 0,16 
B) 0,32 
C) 1,12 
D) 2,24 
E) 3,20 
 
QUESTÃO 47 
 
Um atleta, ao sair da piscina, devido ao corpo molhado, sente frio quando se encontra em um lugar aberto. O corpo 
do atleta é considerado um sistema. É INCORRETO afirmar que esse sistema 
 
A) apresenta uma variação de entalpia menor que zero. 
B) contribui favoravelmente para a evaporação da água. 
C) sofre um processo endotérmico.  
D) transfere calor para a água.  
E) libera calor. 

 
 

QUESTÃO 48 
 

A altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levada em consideração na prática 
esportiva. É CORRETO afirmar que o aumento da altitude causa 

 
A) aumento da longitude. 

B) diminuição da latitude. 

C) aumento da densidade do ar. 

D) diminuição da pressão atmosférica.  

E) diminuição dos valores de insolação. 
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Texto X 

ÁGUA 
 

A falta de água limpa atinge mais de um bilhão de pessoas nos dias atuais. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse número pode dobrar até 
o ano de 2025, quando dois terços da população mundial poderão sofrer com 
problemas ligados à escassez de água limpa. Atualmente, metade da população 
dos países em desenvolvimento vive em locais sem condições básicas de 
saneamento. Com isso, os problemas relacionados à falta de acesso à água 
potável matam mais de 1,6 milhão de pessoas todos os anos. Segundo a OMS, 
90% das mortes ocorrem entre crianças menores de cinco anos, principalmente 
em países mais pobres. Vale destacar que a água contaminada pode causar 
várias doenças, como febre tifóide, verminoses e cólera. No entanto, muitas 

dessas doenças poderiam ser prevenidas e muitas mortes evitadas com o uso de conhecimentos e tecnologias básicas 
que já existem há anos. A OMS alerta também para o fato de que as mudanças climáticas podem piorar ainda mais a 
situação, ao aumentar os períodos de seca e alterar os padrões de chuva. Dessa forma, conflitos relacionados à água 
podem surgir em áreas atingidas, entre a comunidade local e também entre países, porque dividir um recurso 
essencial e limitado é extremamente difícil. 
 

(Disponível em: <www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc>. Acesso em: 14 ago 2007. Adaptado.) 

 
QUESTÃO 49 
 
Suponha que no ano de 2006 
 

I - 1 bilhão de pessoas não tenha tido acesso à água limpa; 
II - 1,6 milhão de pessoas que não tiveram acesso à água limpa tenham morrido por problemas relacionados a 

isso; 
III -  90% dessas mortes tenham ocorrido entre crianças com menos de 5 anos. 

 
Do total de pessoas que não tiveram acesso à água limpa em 2006, a porcentagem de pessoas com idade não inferior 
a 5 anos que morreram nesse ano por problemas relacionados à falta de acesso à água limpa é 
 
A) 0,00016% 
B) 0,016% 
C) 0,144% 
D) 0,16% 
E) 1,6% 
 
QUESTÃO 50 
 
Com relação à água, é CORRETO afirmar: 
 

A) A água é eliminada pelas plantas, à noite, por transpiração, o que aumenta a temperatura interna do indivíduo. 

B) A água dos oceanos, rios e lagos evapora e, por um processo de sublimação, volta à Terra para recomeçar um 
novo ciclo. 

C) A água ocupa a maior porção da superfície terrestre, porém a produtividade primária líquida do ambiente aquático 
é insignificante, inferior a 0,1. 

D) A água, apesar de participar de diversos processos vitais para os seres vivos, pode, quando contaminada, se 
tornar um grande vetor de disseminação de diversas doenças, como a febre amarela. 

E) A água é uma das matérias-primas fundamentais da fotossíntese: seus átomos de hidrogênio vão formar a 
matéria orgânica fabricada nesse processo e seus átomos de oxigênio se unirão para formar o gás oxigênio (O²). 
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QUESTÃO 51  
 
A água mineral pode apresentar em sua composição química íons como sódio, magnésio, cálcio, cloreto, sulfato e 
carbonato. Esses íons podem formar entre si diversos compostos. A única alternativa que apresenta CORRETAMENTE 
a fórmula química e o nome de um dos possíveis compostos formados entre os íons citados é 
 
A) NaSO4, sulfato de sódio. 

B) NaCl2, cloreto de sódio. 

C) Na2CO3, bicarbonato de sódio. 

D) MnSO4, sulfato de magnésio. 

E) CaCl2, cloreto de cálcio. 

 
 

QUESTÃO 52 
 
Observe os gráficos abaixo, que registram o aquecimento e o resfriamento da água pura. 
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As etapas (I), (II), (III) e (IV) correspondem, respectivamente, às seguintes mudanças de estados físicos: 
 
A) fusão, ebulição, condensação e solidificação. 

B) condensação, solidificação, fusão e ebulição. 

C) solidificação, condensação, fusão e ebulição. 

D) fusão, ebulição, solidificação e condensação.  

E) ebulição, condensação, solidificação e fusão. 
 
 
QUESTÃO 53 
 

Sobre as alterações climáticas geradas pela urbanização, é CORRETO afirmar que  
 
A) a diminuição da temperatura nos centros urbanos é responsável pelo aumento da chuva ácida. 

B) o aumento da velocidade dos ventos nos centros urbanos é decorrente do efeito “Ilha de Calor”. 

C) o aumento das precipitações nos centros urbanos é causado pelo aumento da poluição atmosférica. 

D) o aumento da concentração de chuvas é causado pela impermeabilização do solo nos centros urbanos.  

E) a diminuição dos índices térmicos do ar é conseqüência da impermeabilização do solo nos centros urbanos. 
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QUESTÃO 54 
 
 

A crise das águas tem afetado, de modo diferenciado, o nosso planeta. Sobre essa crise, é CORRETO afirmar: 
 

A) A ameaça do desaparecimento do aqüífero de Ogallala, no vale da Califórnia, deve-se à prática da irrigação 
extensiva e do uso de equipamento de baixo consumo. 

B) A diminuição do lençol freático que vem ocorrendo no noroeste da China tem como uma de suas causas a 
elevação das taxas de urbanização. 

C) O aumento progressivo do teor de sal do lençol subterrâneo, conforme observado em Bancoc, na Tailândia, é 
devido ao aquecimento global. 

D) Os problemas de abastecimento de água registrados na cidade de Rio Branco, no Acre, são provocados pelas 
taxas elevadas de contaminação dos mananciais por resíduos da indústria petrolífera.   

E) Os problemas de escassez ou de poluição das águas de rios fronteiriços, como os que ocorrem na Europa em 
relação ao rio Danúbio, provocam conflitos diplomáticos entre os países.  

 
 

Atenção! Analise as informações constantes no gráfico abaixo para responder à questão 55. 
 

 
 
(Fonte: FOUCHER, M. Israel-Palestine: quelles frontières? In: Hérodote: Revue de géographie et de géopolitique. Paris, n. 29/30, p. 101, 1983. 
Adaptado.) 

 

QUESTÃO 55 

As nascentes do rio Jordão se localizam no encontro de fronteiras entre Israel, Síria e Líbano. O Jordão flui em direção 
ao sul, passando pelo lago Tiberíades e desaguando no Mar Morto. Em relação aos recursos hídricos dessa região, é 
INCORRETO afirmar que 
 
 

A) o projeto hídrico de Israel e a oposição da Síria a esse projeto foi um dos motivos da Guerra dos Seis Dias. 
B) as nascentes do Jordão situam-se nas Colinas de Golã, que foram ocupadas por Israel durante a Guerra dos Seis 

Dias, perdurando essa ocupação até hoje. 
C) uma parcela maior dos recursos hídricos do rio Jordão era reivindicada pelo Estado Palestino e pela Jordânia. 
D) o aqüífero pouco volumoso da planície costeira ocidental do território israelense contrasta com o volumoso lençol 

subterrâneo do platô central, situado no território da Cisjordânia. 
E) as águas do rio Jordão, no trecho em que ele corta o norte da península do Sinai, foram objeto de disputa entre 

Israel e Egito, a qual teve fim com o acordo de Camp David.  
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

INGLÊS 
 

Brazilian Federal District Government Launches Healthcare Portal 
                                                                            
 

          The Brazilian Federal District Government has announced plans for a medical exam 
portal that will benefit the population and the entire health community network of the 
region. This initiative is part of the Health Community project responsible for delivering IT 
(Information Technology) solutions and fully integrating the entire healthcare network. 
           The official opening ceremony was held on August 29th, at Palácio do Buriti, in the 
presence of Federal District Governor José Roberto Arruda, Vice Governor Paulo Octávio, 

Secretary of Health José Geraldo Maciel and his secretariat, hospital directors, plus physicians, healthcare associations, 
and special guests. 
            According to State Department of Health statistics, 20% of exam results are lost by public service patients 
before their actual medical appointment, resulting in new requests for the same exams. Additionally, statistics indicate 
that when these exams are repeated, 30% are lost again. The portal promises to cut these rates to zero once the entire 
system is computerized and the user and/or health provider will be able to access, at any moment and in real time, the 
patient's record and previous exams. 
            With the medical exam portal, the waste involved in repeating exams will be reduced to approximately 30% of 
current levels, which is equivalent to almost R$ 18 million per year, once the project is complete. By the end of this year, 
this drop will represent R$ 10.5 million. Almost 2.1 million users will benefit from this technological solution. 
            "Searches can be performed according to patient, exam, and requestor. The navigation is highly friendly and 
intuitive, which makes it very easy and fast for any patient or professional to search for required information in the 
portal," explains Dr. João Luiz Arantes de Freitas, Subsecretary of SUPRAC/SES for Scheduling, Regulation, Assessment 
and Control. The integration of the Portal to PEPs will ensure more quality and security for any information generated by 
the SES-DF lab network, and also reduce the waste involved in duplicating exams. The focus lies on delivering computer 
solutions for key activities, providing return on investment in a quick and consistent manner. 

 
 (Brazilian Federal District Government launches healthcare portal . Disponível em: < 

http://newsblaze.com/story/2007090704215800001.we/topstory.html>. Acesso em: 05 set 2007.).  
 

QUESTÃO 56 
 
A criação do portal de saúde vai 
 

A) apoiar o sistema de consultas virtuais. 
B) atrair mais especialidades médicas. 
C) beneficiar toda a população da região. 
D) possibilitar o acesso dos pacientes à internet. 
E) servir de modelo para o resto do país. 
 

QUESTÃO 57 
 

Na solenidade de inauguração do portal pôde ser notada a ausência de 
 

A) convidados especiais. 
B) diretores de hospital. 
C) médicos. 
D) pacientes. 
E) políticos. 
 
QUESTÃO 58 
 
No sistema público de saúde, muitos pacientes 
 

A) desconhecem o uso do computador. 
B) não comparecem às consultas marcadas. 
C) perdem seus exames antes da consulta médica. 
D) preferem esperar nas filas de madrugada. 
E) tomam a medicação de forma equivocada. 
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QUESTÃO 59 
 

O portal da saúde poderá ser usado para 
 

A) acessar exames anteriores do paciente. 
B) controlar o trabalho dos médicos. 
C) elevar o nível dos profissionais de apoio. 
D) fazer uma melhor triagem dos pacientes. 
E) impedir fraudes no sistema de saúde. 
 

QUESTÃO 60 
 

O subsecretário da SUPRAC/SES considera a utilização do portal 
 

A) econômica, mas difícil. 
B) fácil e rápida. 
C) fácil, mas cara.  
D) rápida e econômica. 
E) rápida, mas difícil. 

ESPANHOL 
 

Acerca del derecho a un médico responsable 
 

Según la Ley General de Sanidad, todo paciente debe tener un "médico responsable", 
que se encargue de controlar su evolución clínica. Además, es de sentido común que a 
la hora de afrontar un problema haya alguien que se responsabilice de ello, 
independientemente de que luego solicite el auxilio de otros compañeros por las 
razones que sean. 
Pues bien, en la medicina pública hospitalaria esto no es así. Los pacientes no son 
pacientes del Dr. Fulanito sino que son pacientes "del servicio". Vamos, que los lleva 
Fuenteovejuna. Es muy frecuente que los pacientes sean visitados por médicos 
diferentes en cada ocasión, por médicos que no les conocen de nada o que hace 
mucho tiempo a los que no han visto (porque entre medio han sido visitados por 
otros). 
Una situación especialmente frustrante se produce cuando un facultativo indica una intervención a un paciente 
durante una visita, y cuando el paciente es citado para operar se encuentra con que el cirujano va a ser otro. Una 
intervención quirúrgica es algo lo suficientemente serio como para ser explicado detalladamente al paciente, en qué 
consiste y qué se espera de ella. El paciente ha de tener confianza en su cirujano, y éste, a su vez, adquiere una 
suerte de compromiso personal con el paciente cuando recibe su confianza. Es profesionalmente demoledor que un 
paciente a quien se le ha explicado detalladamente qué es lo que se le va a realizar y porqué vaya a ser operado por 
otro facultativo "por necesidades del servicio". 
Otra situación profesionalmente desagradable es la inversa: el tener que operar a un paciente cuya indicación 
quirúrgica ha partido de otro compañero, y con la que quizá no se esté de acuerdo. Un cirujano puede ser obligado a 
intervenir quirúrgicamente a un paciente al que en conciencia crea que no ha de ser operado, o ha de ser operado de 
otro modo. Si el jefe de servicio lo ordena, el cirujano ha de proceder así. En caso de negativa a hacerlo se buscaría 
graves problemas: una auditoría externa para valorar la indicación y un posible expediente disciplinario por falta muy 
grave. 
Y no me estoy refiriendo a situaciones a las que se llegue tras hablarlas entre compañeros. Evidentemente, si un 
paciente requiere una intervención que yo no domino, le pediré a un compañero que la haga. Y la inversa también 
sería correcta. Me estoy refiriendo a situaciones gratuitas e innecesarias. Un paciente debería, de entrada, ser 
operado por el cirujano que ha sentado la indicación quirúrgica, salvo que éste considere que hay un compañero con 
mayor calificación que acceda a intervenir. 
Los cambios de médico continuados son una falta de respeto gravísima al paciente por parte de la administración 
sanitaria. Los médicos no se sienten responsables de la atención que prestan de modo esporádico, y la tentación es a 
no tocar nada, pedir alguna prueba de complacencia, patada para delante y ya veremos quién le visitará la próxima 
vez. Los pacientes no son correctamente atendidos, y no suelen protestar por ello. 
Los pacientes deberían exigir en Atención al Usuario el derecho a saber quién es su médico responsable, y exigir que 
sea precisamente él quien les visite, y exigir poder cambiar de médico si no están satisfechos, y exigir que les opere 
quien les indicó la operación, y en caso de no ser así obtener una explicación razonada del porqué. 
Es hora de que los pacientes conozcan sus derechos y se los exijan a la Administración. A muchos médicos nos 
harían un favor.  

(Disponível em: <http://drgandolfi.wordpress.com>. Acesso em: 10 set 2007.)  
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QUESTÃO 56 
 

De acordo com o texto, na medicina pública hospitalar,  
 

A) os equívocos levam alguns pacientes a exigir cirurgias muito delicadas. 
B) os procedimentos cirúrgicos não costumam ser esclarecidos aos pacientes. 
C) a decisão de operar ou não determinados pacientes é facultada aos médicos. 
D) os médicos encaminham pacientes a colegas que têm maior necessidade econômica. 
E) o médico do paciente e o cirurgião convocado não são, às vezes, o mesmo profissional.  

 
QUESTÃO 57   
 

No trecho “[...] el tener que operar a un paciente cuya indicación quirúrgica ha partido de otro compañero, y con la 
que quizá no se esté de acuerdo” (linhas 19 e 20), o fragmento sublinhado expressa 

 

A) certeza. 
B) necessidade. 
C) obrigatoriedade. 
D) possibilidade. 
E) desejo. 

 
QUESTÃO 58 
 

Segundo as idéias defendidas no texto, é adequado que um médico 
 

A) convide um colega de outra especialidade para fazer a cirurgia. 
B) seja indicado para fazer a cirurgia, sem que conheça o paciente. 
C) se prontifique para operar no lugar de outro médico de sua área. 
D) indique um companheiro seu, da mesma especialidade, para operar. 
E) reconheça que um colega com melhor qualificação deve fazer a cirurgia. 

 
QUESTÃO 59 
 

Considere as afirmações a seguir: 
 

I. O texto foi escrito em resposta a uma carta dirigida por um paciente ao Serviço de Atendimento ao Usuário. 
II. O artigo foi escrito por um paciente que conhece a fundo os problemas do serviço hospitalar público. 
III. O autor do artigo pertence à categoria médica; sua especialidade, contudo, não é mencionada no texto. 
IV. O texto escrito por um facultativo da rede pública hospitalar está dirigido exclusivamente a leitores leigos. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 

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

 
QUESTÃO 60 
 

De acordo com o texto, a descontinuidade no atendimento contribui para que os médicos  
 

A) fiquem comovidos diante de situações inesperadas. 
B) sejam hostis ou inclusive violentos com o paciente. 
C) orientem o paciente a não retornar ao consultório. 
D) façam apenas exames físicos durante a consulta.  
E) tratem os seus pacientes de forma negligente. 
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FRANCÊS 
 

Surpoids & obésité 
 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a retenu l’obésité parmi les dix problèmes 
majeurs de santé publique. Car le surpoids ne se limite pas à la gêne physique ou au préjudice 
esthétique. Les kilos superflus sont fréquemment synonymes de diabète, hypertension artérielle 
ou encore hiperlipidémies, et multiplient les risques cardio-vasculaires. Les obésités massives 
peuvent entraîner aussi des complications articulaires (arthrose) et respiratoires. Une très 
récente étude américaine indique qu’une mauvaise alimentation et le manque d’activité 
physique étaient la deuxième cause de décès aux États-Unis en 2000 (16,6 % des décès), après 
le tabagisme (18,1) et loin devant l’alcoolisme (3,5 %), les infections, les agents toxiques ou les 
accidents de voiture. 
 Lutter contre un fléau aussi répandu ne peut passer que par des mesures collectives. 
Les Pouvoirs publics l’ont bien compris. Une réduction de 20% de la fréquence du surpoids et de 
l’obésité chez l’adulte et l’arrêt de la progression de l’obésité chez l’enfant figuraient comme 

priorités nationales dans le Programme national nutrition santé. Eviter l’apparition d’une obésité dans l’enfance est 
priomordial, car c’est à cet âge que la prévention et le traitement d’une surchage pondérale ont le plus de chance de 
donner des résultats durables. 
 Aujourd’hui dans le monde, il y a pratiquement autant d’individus en surpoids que d’individus trop maigres. Et 
tristement, les nations en développement sont venues rejoindre les rangs des pays riches accablés par l’obésité. En 
zone urbaine les femmes sont les plus touchées, comme nous l’explique Catherine Le Galès-Canus (sous-directeur 
général de l’OMS). « Aujourd’hui en Inde, 26% des femmes entre 20 et 49 ans sont en excès de poids. Le chiffre pour 
la Chine c’est 20%. Au Zimbabwe 36% des femmes sont concernées. » 
 L’obésité n’est donc plus un fardeau propre aux pays riches ! Même si ces derniers concentrent encore la plus 
grande part des individus en surpoids ou obèses. La France, par exemple, compte à elle seule 5,3 millions d’obèses et 
14,4 millions de sujets en surpoids. Des chiffres impressionants pour un pays qui compte 60 millions d’habitants. 
 Mais le record absolu est détenu par les Etats-Unis. Près de 130 millions d’Américains, soit tout de même 60% 
de la population, sont concernés par le problème. Comment on est-on arrivé là ? Au départ tout commence par une 
consommation d’aliments supérieure aux dépenses énergétiques. 
 

(Disponível em: <http://www.doctissimo>. Acesso em: 18 set 2007.) 

 
QUESTÃO 56 
  
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que a obesidade 
 
A) figura, de acordo com a OMS, entre os dois maiores problemas de saúde pública do mundo. 
B) é um dos dez mais importantes problemas de saúde pública no mundo, segundo a OMS. 
C) tem como conseqüências mais graves o desconforto físico e o prejuízo estético. 
D) aparece como a principal causa do aumento do sedentarismo e da hipertensão arterial.  
E) constitui um flagelo que ainda não preocupa prioritariamente os poderes públicos.  
 
QUESTÃO 57  
 
Estudo aponta como a principal causa de morte nos Estados Unidos  
 
A) o alcoolismo. 
B) os acidentes de trânsito. 
C) o tabagismo. 
D) a má alimentação. 
E) o sedentarismo. 
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QUESTÃO 58 

No segundo parágrafo do texto, 

A) afirma-se que a luta contra a obesidade não pode passar por medidas coletivas. 
B) informa-se que a prioridade é reduzir em pelo menos 20% a obesidade infantil. 

C) assegura-se que o sobrepeso atinge 20% dos adultos. 

D) assinala-se que os poderes públicos subestimam o problema da obesidade infantil. 
E) adverte-se que é primordial deter o avanço da obesidade infantil.   

 
 
QUESTÃO 59 

Com base nas informações do terceiro parágrafo do texto, é CORRETO afirmar: 

A) o número de indivíduos com sobrepeso, no mundo atual, praticamente se equipara ao de indivíduos 
excessivamente magros.  

B) A obesidade ainda não atingiu os países em desenvolvimento, devido às medidas preventivas adotadas.  

C) O sobrepeso atinge mais os homens do que as mulheres, sobretudo nas zonas rurais. 
D) 26% das mulheres entre 20 e 49 anos, na Índia, são excessivamente magras. 

E) 36% das mulheres, no Zimbabwe, não apresentam sobrepeso.  

 
 
QUESTÃO 60 
 
De acordo com os dois últimos parágrafos do texto, é CORRETO afirmar que 
 
A) a obesidade não é mais um fardo para os países ricos, devido à prevenção. 

B) a população da França  não atinge 60 milhões de habitantes. 
C) a  França conta com 5,3 milhões de pessoas obesas. 

D) 60 milhões de americanos enfrentam o problema da obesidade. 
E) quase a metade da população americana é obesa. 
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ITALIANO 
 

Roma – Troppo peperoncino fa male alla prostata. E fanno male anche l’ astinenza sessuale prolungata e il coito 
interrotto. Lo dicono gli urologi della Siu, la Società Italiana di Urologia, che hanno divulgato un decalogo salvavita 
contro le malattie prostatiche alla vigilia della Giornata Europea di Informazione indetta per il 14 settembre dalla 
European Association of Urology.  
Alcune regole salva-prostata: evitare cibi dannosi alla prostata, anzitutto, quelli che un tempo non a caso 
venivano considerati afrodisiaci, per il semplice fatto che infiammavano l’ area, creando un artificiale impulso al 
coito: moderazione dunque nel mangiare peperoncino, ma anche birra, caffè e aragoste. Occorre poi bere tanto, 
almeno due litri d’ acqua al giorno. Utile camminare almeno mezz’ ora al giorno. Mentre sul fronte del sesso, la 
salute della prostata dipende da un’ attività sessuale regolare: l’ astinenza prolungata provoca ristagno di 
secrezioni nella ghiandola prostatica ed una possibile infezione seminale. Divulgare soprattutto il ruolo della 
prevezione e va sottolineato che bisogna invertire la tendenza secondo cui tutte le donne vanno al ginecologo,       

almeno una volta all’ anno, e pochi uomini dall’ urologista. 
 

(Disponível em:< www.corrieredellasera.it>.  Acesso em: 19 set 2007. Adaptado.) 
 

QUESTÃO 56 
 

O texto afirma que 
 

A) a pimenta faz mal ao coito. 
B) muito pimentão faz mal à próstata. 
C) a atividade sexual faz mal à próstata. 
D) o decálogo salva-vida faz bem à próstata. 
E) o coito interrompido faz bem à próstata. 

 

QUESTÃO 57  
 

Segundo o texto, os homens devem 
 

A) dormir mais meia hora por noite. 
B) consumir alimentos considerados afrodisíacos. 
C) consumir ao menos dois litros de água por dia. 
D) abster-se do sexo nas primeiras horas da manhã.  
E) ir ao ginecologista uma vez por ano, como o fazem as mulheres. 
 

QUESTÃO 58 
 

O texto Prostata: no a peperoncino e coito interrotto é 
 

A) um artigo sobre a impotência masculina. 
B) um artigo sobre a culinária afrodisíaca italiana. 
C) uma propaganda da European Association of Urology. 
D) uma matéria sobre doenças sexualmente transmissíveis. 
E) uma matéria sobre hábitos que causam problemas prostáticos. 

 

QUESTÃO 59 
 

De acordo com a frase “[...] l’ astinenza prolungata provoca ristagno di secrezioni nella ghiandola prostatica [...]” 
(linhas 9 e 10 ), é CORRETO afirmar que a abstinência sexual prolongada provoca 

 

A) retorno de secreções à glândula prostática. 
B) acúmulo de secreções na glândula prostática. 
C) eliminação de secreções na glândula prostática. 
D) diminuição de secreções na glândula prostática. 
E) petrificação de secreções na glândula prostática. 
 
 

QUESTÃO 60 
 

O texto alerta sobre a importância da prevenção e toma como modelo o comportamento feminino, quando exemplifica 
que as mulheres 
 

A) praticam o celibato. 
B) consultam um especialista. 
C) consomem alimentos afrodisíacos. 
D) lêem as embalagens dos alimentos. 
E) previnem-se das doenças sexualmente transmissíveis. 
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