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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 50 e 1 redação. 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta: 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta ou azul. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 4 horas                                                                           

  
 �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                      

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

                   

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
1. João, Maria, Ana, Laura, Luís e Carla discutem sobre 

a J-League - Campeonato Japonês de Futebol criado 
em 1992, cuja primeira temporada ocorreu 1993.  
Como os seis adoram acompanhar todos os 
resultados, Marcelo resolveu testar o conhecimento 
deles, perguntando quem havia sido o artilheiro do 
Campeonato de 1995; 1996 e 1997. Cada um deu 
uma resposta: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Considerando que cada um acertou pelo menos um 
palpite, quais foram os artilheiros em 1995 e 1997, 
respectivamente?  

 
A) Masahiro Fukuda e Masahiro Fukuda. 
B) Masahiro Fukuda e Patrik Mboma. 
C) Kazuyoshi  Miura e Kazuyoshi  Miura. 
D) Kazuyoshi  Miura e Patrik Mboma. 
E) Patrik Mboma e Masahiro Fukuda. 

 
 
2. Dr. Carlos descobriu três novos tipos de vírus. A 

pesquisa foi realizada com 79 pessoas e o resultado 
foi o seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 5 das pessoas pesquisadas não foram 
contaminadas nem com o vírus A nem com o 
vírus B. 

B) 7 das pessoas pesquisadas foram contaminadas 
pelos três tipos de vírus. 

C) 9 das pessoas pesquisadas foram contaminadas 
pelos três tipos de vírus. 

D) 33 das pessoas pesquisadas não foram 
contaminadas nem com o vírus A nem com o 
vírus B. 

E) 15 das pessoas pesquisadas não foram 
contaminadas nem com o vírus A nem com o 
vírus B. 
 

3. João está sem dinheiro. Seu amigo Edson resolveu 
ajudá-lo, emprestando-lhe um valor “x”.  
João gasta o dinheiro na seguinte ordem: 

 
I. 20% com um presente para Maria (sua esposa).  
II. R$ 2,00 com estacionamento.  
III. 50% (do restante) em gasolina, menos R$ 1,00. 
IV. 40% (do restante) para pagar a diarista. 

 
Sabendo que João terminou o dia com R$ 120,00, 
pode-se afirmar que ele gastou: 

 
A) R$ 100,00 com o presente de Maria. 
B) R$ 100,00 com a diarista. 
C) R$ 150,00 com combustível. 
D) R$ 90,00 com a diarista. 
E) R$ 151,00 com combustível. 

 
4. Assinale a alternativa que completa a sequência 

abaixo (valor de x): 

 
A) 125 
B) 116 
C) 124 
D) 110 
E) 123 

 
5. Em uma corrida de kart, Ana encontra-se 40 m à 

frente de João; este, 5 m à frente de Maria. Enquanto 
Ana percorre 4 m, Maria percorre 8 m; e enquanto 
Maria percorre 4 m, João percorre 10 m. Quantos 
metros percorrerá Ana até que João a alcance? 

 
A) 8 m 
B) 40 m 
C) 10 m 
D) 25 m 
E) 20 m 

 
6. Uma torneira enche um tanque em 15 horas; outra, 

em 20 horas; a seguinte, em 10 horas; e mais uma, 
em 30 horas. Estando o tanque vazio e abrindo-se as 
quatro torneiras no mesmo instante, em quanto 
tempo o tanque estará cheio? 

 1995 1996 1997 
Maria Masahiro 

Fukuda 
Kazuyoshi  

Miura 
Kazuyoshi  

Miura 
Ana Patrik 

Mboma 
Kazuyoshi  

Miura 
Masahiro 
Fukuda 

Laura Kazuyoshi  
Miura 

Masahiro 
Fukuda 

Patrik 
Mboma 

Luís Masahiro 
Fukuda 

Masahiro 
Fukuda 

Masahiro 
Fukuda 

Carla Patrik 
Mboma 

Patrik 
Mboma 

Patrik 
Mboma 

João Kazuyoshi  

Miura 

Kazuyoshi  

Miura 

Patrik 

Mboma 

 

Vírus Quantidade de 

portadores 

A 24 

B 33 

C 41 

A e B 11 

A e C 12 

B e C 16 

Não A, B e C 17 
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A) Em menos de 3 horas. 
B) 3 horas e 40 minutos. 
C) 3 horas e 6 minutos. 
D) 5 horas e 6 minutos. 
E) 4 horas. 

 
7. Marcelo, um pesquisador, testou uma determinada 

vacina em dois grupos de controle para doenças 
diferentes (grupo A e grupo B) e obteve os seguintes 
resultados:  

 
Grupo A :“Se a vacina for utilizada, então as 
pessoas não ficam doentes”. 
Grupo B :“Se, e somente se, a vacina for utilizada, 
as pessoas não ficam doentes”.  
Considerando os resultados da pesquisa, para as 
pessoas do grupo A e do grupo B que não ficam 
doentes, pode-se concluir que: 

 
A) A vacina foi utilizada em B. 
B) A vacina foi utilizada em A. 
C) A vacina não foi utilizada em A nem em B. 
D) A vacina foi utilizada em A e em B. 
E) A vacina foi utilizada em B, mas não em A. 

 
8. Cada um dos triângulos inscritos no triângulo maior 

possui um número oculto: 
 

 
 

 

Cada uma das situações abaixo corresponde à soma 
dos números ocultos nos triângulos sombreados: 

 

 

 

 

  20                     15 
 
 
 
 
 
                        16                       21 

Qual é a soma de todos os números ocultos nos 
triângulos? 

 

 
 

 
 

A) 27 
B) 26 
C) 25 
D) 24 
E) 23 

9. João é dono de uma farmácia. Seu funcionário Serra 
informa que: 

 
O medicamento X é mais caro que o Y, mas vende 
mais que o Z.  
O medicamento Z é mais barato que o Y e vende 
menos.  
O medicamento Y vende mais que o X.  

 
Com base nas informações de Serra, pode-se 
concluir que o medicamento: 

 
A) X é o mais caro e o que vende menos. 
B) Y é o que vende mais e o mais barato. 
C) Y é o segundo mais caro e o segundo em 

vendas. 
D) Z é o segundo em vendas e o mais barato. 
E) Z é o mais barato e o que vende menos. 

 
10. João está estudando a compra de um carro novo. 

Seu amigo Pedro informa-o de que o carro importado 
X custa o dobro do valor de um carro nacional Y, da 
mesma categoria; e um carro popular Z, bem 
equipado, a metade deste mesmo carro nacional Y.  
Sabendo, ainda, que o carro importado X perde 30% 
do seu valor, em relação ao ano anterior, e que o 
carro nacional Y perde, por ano, 20% do seu valor 
em relação ao ano anterior e também que um carro 
popular Z perde 10% do seu valor, em relação ao 
ano anterior, pode-se afirmar: 

 
A) O carro importado X sempre valerá mais que os 

outros dois em questão, em qualquer ano. 
B) No sétimo ano, o carro popular Z valerá mais que 

o importado X. 
C)  No quarto ano, o carro nacional Y valerá mais 

que o importado X. 
D) No quinto ano, o carro popular Z valerá mais que 

o nacional Y. 
E) No sexto ano, o carro importado X valerá mais 

que o nacional Y. 
 
11. João tem uma esfera de ouro com raio X e troca por 

duas outras esferas de prata. Uma com a metade do 
raio e outra com o dobro do raio. Pode-se afirmar: 

 
A) Somando o volume das duas esferas e dividindo 

por dois, resultará em igual  volume da primeira 
esfera. 

B) O volume da esfera maior é 8 vezes superior que 
a esfera de ouro. 

C) O volume depende do material e, como são de 
materiais diferentes, não é possível fazer a 
comparação. 

D) Somando o volume das duas esferas e dividindo 
por dois, será menor que o volume da primeira 
esfera. 

E) O volume da esfera menor será a metade do 
volume da esfera de ouro. 

 
12. Maria, querendo lembrar seu esposo João da data de 

aniversário dela, envia-lhe um desafio: 
“João (AB – A); (C + D)= (dia; mês).  
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Esta é uma data muito especial, que precisamos 
comemorar.  
Caso não lembre, resolva a questão abaixo”: 

 
 A B C D 

+4  B 8 9 

  5 5  B  5 

(A, B, C e D são números inteiros entre 0 e 9) 
 

João resolveu o problema e encomendou flores e 
mais um presente especial para a data de: 

 
A) 11 de setembro. 
B) 11 de novembro. 
C) 10 de junho. 
D) 8 de dezembro. 
E) 6 de maio. 

 
13. Dado que, se o juiz não apita, então precisa de 

óculos, pode-se concluir que: 
 

A) O juiz não apita se, e somente se, precisar de 
óculos. 

B) Se o juiz apita, então não precisa de óculos. 
C) Se o juiz não precisa de óculos, então ele apita. 
D) O juiz pode usar lentes de contato. 
E) Os óculos são feitos para os juízes que não 

apitam. 
 
14. Marcelo, famoso por desvendar casos, foi chamado 

para investigar quem trocou o açúcar pelo sal no café 
do governador.  
Após dias de investigação, concluiu que apenas uma 
pessoa, num grupo de cinco, poderia ser a culpada.  
Os cinco suspeitos são: João, responsável pela 
logística; Ana, pela edição; Carlos, pela gráfica; 
Laura, pelo sistema de informática;  e Claudia, pela 
segurança.  
Marcelo chamou os cinco para um interrogatório e 
perguntou a cada um quem era o culpado. Cada um 
deles respondeu: 

 
João: “Carlos é o culpado”. 
Ana: “ Sou inocente”. 
Carlos: “Ana disse a verdade”. 
Laura: “ Claudia é a culpada”. 
Claudia: “João mentiu”. 
 
Usando técnicas avançadas de observação e 
percepção comportamental, Marcelo descobriu que 
apenas um dos suspeitos mentiu e concluiu que a 
pessoa que trocou o açúcar pelo sal foi: 

 
A) Claudia. 
B) João. 
C) Ana. 
D) Laura. 
E) Carlos. 

 
 
 
 

15. Considere as sentenças a seguir: 

 
I. Fumar deve ser proibido, mas muitos europeus 

fumam. 
II.  Fumar não deve ser proibido e fumar faz bem à 

saúde. 
III.  Se fumar não faz bem à saúde, deve ser 

proibido. 
IV.  Se fumar não faz bem à saúde e não é verdade 

que muitos europeus fumam, então fumar deve 
ser proibido. 

V. Tanto é falso que fumar não faz bem à saúde 
como é falso que fumar deve ser proibido; 
consequentemente, muitos europeus fumam. 
Considere também que P, Q, R e T representem 
as sentenças listadas na tabela a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 

Com base nas informações acima e considerando a 
notação introduzida no texto, julgue os itens 
seguintes com o verdadeiros ou falsos e marque a 
alternativa CORRETA: 

 
(  ) A sentença I pode ser corretamente 
representada por P∧ (~ T). 
(  ) A sentença II pode ser corretamente 
representada por (~ P) ∧ (~ R). 
(  ) A sentença III pode ser corretamente 
representada por R →P. 
(  ) A sentença IV pode ser corretamente 
representada por (R ∧ (~ T))→P. 
(  ) A sentença V pode ser corretamente 
representada por T→((~ R)∧(~ P)). 

 
A) V –F – F – F – V 
B) F – V – F – V – F 
C) F – V – V – V – F  
D) V – F – V – F – F  
E) F – F – V – V – F  

 
16. O sangue humano é classificado em grupos e 

subgrupos, destacando-se o ABO (A, B, AB e O) e o 
Rh (positivo e negativo).  
 
Considerando esta dupla classificação: 

 

• Fator Rh 

 Rh+ se tiver o antígeno Rh �

 Rh- se não tiver o antígeno Rh �

 
• Grupo sanguíneo 

 A se tiver o antígeno A e não tiver o B �

 B se tiver o antígeno B e não tiver o A �

 AB se tiver ambos os antígenos, A e B �

P Fumar deve ser proibido. 
Q Fumar deve ser encorajado. 
R Fumar não faz bem à saúde. 
T Muitos europeus fumam. 
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 O se não tiver o antígeno A nem o B �

 
E considere os conjuntos: 

 
H = {x/ x é uma pessoa com sangue Rh+} 
A = {x/ x é uma pessoa com sangue do grupo A} 
B = {x/x é uma pessoa com sangue do grupo B} 
M = H  
N =  
(Se X e Y são conjuntos,  é o complementar de 
X e  é a diferença simétrica entre X e Y) 

 
Os conjuntos M e N são os conjuntos dos x tais que x 
é uma pessoa com sangue 
 

A)  
M N 

Do grupo A ou do grupo 
B, com Rh+ 

Do grupo O ou do grupo 
AB, com Rh- 

 
B)  

M N 
Do grupo A ou do grupo 
B, com Rh- 

Do grupo O com Rh- 

 
C)  

M N 
Do grupo AB e Rh+ De grupo diferente de 

AB e Rh- 
 

D)  
M N 

Do grupo A ou do B ou 
do AB, com Rh+ 

Do grupo A ou do B com 
Rh- 

 
 

E)  
M N 

Todos os grupos e Rh+ Todos os grupos e Rh- 
 
17. Dois homens acampados num local muito frio 

resolvem fazer uma fogueira para se aquecer durante 
a noite. Um deles contribuiu com cinco pedaços de 
lenha e o outro com três pedaços. No instante em 
que se preparavam para acender a fogueira, chega 
ao acampamento um terceiro homem que não 
possuía nenhum pedaço de lenha, mas mesmo 
assim os outros dois permitiram que ele ali 
pernoitasse. Ao amanhecer, em sinal de 
agradecimento, o homem deixou 8 moedas de ouro 
para que os outros dois as dividissem entre si. Se a 
divisão for feita de forma justa, a razão entre as 
partes de cada um é: 

 
A) 1:1 
B) 2:1 
C) 3:2 
D) 5:3 
E) 7:1 

 
18. Numa determinada família, temos que Sérgio, 

Rodrigo e Geraldo são irmãos.  

Um deles é médico, outro é professor, e o outro é 
músico. Sabe-se ainda que:  

 
I. Ou Sérgio é médico, ou Geraldo é médico.  
II. Ou Sérgio é professor, ou Rodrigo é músico.  
III. Ou Geraldo é músico, ou Rodrigo é músico.  
IV. Ou Rodrigo é professor, ou Geraldo é professor.  

 
Portanto, as profissões de Sérgio, Rodrigo e Geraldo 
são respectivamente:  

 
A) Médico, professor, músico.  
B) Professor, médico, músico. 
C) Professor, músico, médico.  
D) Músico, médico, professor.  
E) Médico, músico, professor. 

 
19. Dr. Marcelo prescreveu 1000 mililitros de soro 

glicosado a 10% para a paciente do quarto 125, leito 
3. No hospital, percebeu que dispõe somente de 
1000 mililitros de soro glicosado a 5% e ampolas de 
glicose de 20 mililitros a 20%. Qual é a melhor  
solução para  esse problema? 

 
A) Dr. Marcelo deve desprezar 100 ml de soro 

glicosado e acrescentar 5 ampolas e meia de 
glicose a 50%.  

B) Dr. Marcelo deve desprezar 50 ml de soro 
glicosado e acrescentar 3 ampolas de glicose a 
50%. 

C) Dr. Marcelo desprezar 130 ml de soro glicosado 
e acrescentar 6 ampolas e meia de glicose a 
50% 

D) Dr. Marcelo desprezar 80 ml de soro glicosado e 
acrescentar 3 ampolas e meia de glicose a 50% 

E) Dr. Marcelo desprezar 120 ml de soro glicosado 
e acrescentar 6 ampolas  de glicose a 50% 

 
20. Problema de lógica de Einstein: 

 
Este teste foi formulado no começo do século.  
Segundo Einstein, 98% da população do mundo não 
consegue resolvê-lo. 
Há 5 casas de 5 cores diferentes. Em cada casa 
mora uma pessoa de diferente nacionalidade. Esses 
5 proprietários bebem diferentes bebidas,  fumam 
diferentes tipos de cigarro e têm, cada um diferente 
dos demais, certo animal de estimação. Nenhum 
deles tem o mesmo animal, fuma o mesmo cigarro ou 
bebe a mesma bebida. 
 
Considere as seguintes informações. 

 
 O inglês vive na casa vermelha. �

 O sueco tem um cachorro. �

 O dinamarquês bebe chá. �

 A casa verde fica à esquerda da casa branca. �

 O dono da casa verde bebe café. �

 A pessoa que fuma Pall Mall cria pássaros. �

 O dono da casa amarela fuma Dunhill. �

 O homem que vive na casa do centro bebe leite. �

 O norueguês vive na primeira casa. �

 O homem que fuma Blends vive ao lado de �

quem tem gatos. 
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 O homem que cria cavalos vive ao lado de quem �

fuma Dunhill. 
 O homem que fuma Bluemaster bebe cerveja. �

 O alemão fuma Prince. �

 O norueguês vive ao lado da casa azul. �

 O homem que fuma Blends é vizinho do que �

bebe água. 
 
A questão é: quem tem um peixe? 

 
A) O inglês. 
B) O dinamarquês. 
C) O norueguês. 
D) O alemão. 
E) O sueco. 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
próximas 03 (três) questões: 

 
Vacina terapêutica contra a Aids entra em nova 

fase de pesquisa 
Mais um importante passo no desenvolvimento da 
vacina terapêutica contra a Aids foi anunciado nesta 
quarta-feira (7), por pesquisadores da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). Desta vez, será 
feito o estudo genético dos pacientes. Elaborada em 
conjunto por cientistas das universidades federais de 
Pernambuco e do Rio de Janeiro e da Universidade 
de São Paulo (USP), a vacina conseguiu resultados 
animadores em 11 anos de estudos. 
Até então, dos 18 pacientes que fizeram o 
tratamento, nove conseguiram reduzir a quase zero a 
sua carga viral. “A carga viral quase zerou. Chegou a 
valores extremamente baixos, partindo de uma 
situação com 30 mil cópias, 50 mil cópias do vírus, e 
chegando a um nível que chamamos de indetectável. 
Os sintomas praticamente desapareceram nesses 
pacientes”, comentou o geneticista Sérgio Crovella. 
Nesta segunda fase, os pesquisadores estão em 
busca de respostas para entender porque a vacina 
apresentou resultados significativos apenas em 
alguns pacientes. Além dos 18 voluntários que 
testaram a vacina terapêutica na primeira fase, mais 
25 portadores do vírus HIV foram voluntariamente 
vacinados para avaliação e acompanhamento. 
Para alcançar este resultado os pesquisadores farão 
o estudo do genoma completo dos pacientes, a fim 
de estabelecer a relação direta entre a predisposição 
genética dos portadores do vírus HIV e a resposta à 
vacina terapêutica. A partir daí os pesquisadores 
deverão concluir as análises genéticas, para então 
fazer uma triagem dos pacientes que reagem melhor 
ao tratamento e, enfim, aprimorar a vacina. 
Fonte: Portal G1, 07/11/2012. 

 
21. Sobre o texto, assinale a assertiva CORRETA: 
 

A) Segundo o texto, já é possível dizer que, num 
prazo de 11 anos, será possível curar a AIDS, 

extinguindo a carga viral dos pacientes 
vacinados. 

B) Segundo o texto, a cura da AIDS pode estar 
próxima, vide a diminuição significativa da carga 
viral dos pacientes vacinados, porém é errado 
afirmar que a carga viral de metade dos 
pacientes testados na primeira fase da pesquisa 
foi reduzida a quase zero (níveis indetectáveis). 

C) Segundo o texto, ainda não é possível dizer que 
a vacina terapêutica contra a AIDS consegue 
zerar a carga viral dos pacientes testados, ou 
seja, curar totalmente a AIDS. 

D) Segundo o texto, os resultados da primeira fase 
da pesquisa com a vacina terapêutica contra a 
AIDS são desanimadores, uma vez que metade 
dos pacientes testados (nove) não revelou 
qualquer diminuição na sua carga viral. 

E) Segundo o texto, não é possível fazer qualquer 
levantamento sobre alterações de carga viral, no 
que tange à pesquisa realizada com uma vacina 
terapêutica contra a AIDS. 
 

22. Assinale a assertiva CORRETA: 
 

A) A segunda fase do projeto com a vacina 
terapêutica contra a AIDS partirá de análises 
genéticas parciais, que não mapearão o genoma 
dos pacientes testados, devido aos custos da 
operação. 

B) A segunda fase do projeto com a vacina 
terapêutica contra a AIDS consistirá em um 
estudo detalhado feito com os 18 pacientes 
inicialmente vacinados, os quais (e somente 
eles) passarão por uma triagem e, 
posteriormente, terão os seus genomas 
mapeados. 

C) A segunda fase do projeto com a vacina 
terapêutica contra a AIDS partirá da constatação 
de que mais da metade dos pacientes testados 
na primeira fase da pesquisa não apresentou 
qualquer variação na carga viral; logo, os 
pesquisadores, na segunda etapa, aumentarão a 
dose da vacina em mais 25 voluntários. 

D) A segunda fase do projeto com a vacina 
terapêutica contra a AIDS levará em conta os 
resultados dos testes realizados com mais de 20 
novos pacientes voluntários. 

E) A segunda fase do projeto com a vacina 
terapêutica contra a AIDS será dividida em três 
momentos: inicialmente, os médicos 
selecionarão 25 voluntários e farão uma triagem; 
depois, aplicarão a vacina nos voluntários 
selecionados (18); por fim, mapearão o genoma 
dos pacientes, buscando respostas conclusivas 
sobre as alterações da carga viral do HIV. 

23. Leia o seguinte trecho do texto e assinale a assertiva 
CORRETA: 

 
Para alcançar este resultado os pesquisadores farão 
o estudo do genoma completo dos pacientes, a fim 
de estabelecer a relação direta entre a predisposição 
genética dos portadores do vírus HIV e a resposta à 
vacina terapêutica. A partir daí os pesquisadores 
deverão concluir as análises genéticas, para então 
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fazer uma triagem dos pacientes que reagem melhor 
ao tratamento e, enfim, aprimorar a vacina. 

 
A) A palavra “enfim” foi utilizada para dar um 

sentido conclusivo ao período. 
B) A expressão “este resultado” se refere a 

“predisposição genética dos portadores do vírus 
HIV”. 

C) A expressão “a partir daí” foi utilizada para dar 
um sentido conclusivo ao período. 

D) A expressão “a fim” foi utilizada com sentido 
diferente “com vistas a”. 

E) A palavra “entre” foi utilizada para estabelecer 
uma relação entre “predisposição genética dos 
portadores do vírus HIV” e “genoma completo 
dos pacientes”. 
 

24. Assinale a única assertiva cujo período NÃO 
apresenta problema(s) de concordância verbo-
nominal: 

 
A) O grupo dos diplomatas brasileiros proferiu uma 

palestra durante o congresso internacional, 
informando que os insurretos beligerantes 
estavam corretos ao solicitar que o governo 
reconhecessem as demandas sociais. 

B) Os representantes oficiais da Presidência da 
República informaram que a decisão tomada na 
reunião de emergência, realizada logo após o 
agravamento da crise governamental, não irá 
afetar os bolsos da população, que temia um 
possível retorno da era dos preços congelados e 
das poupanças confiscadas. 

C) A despeito da aclamação popular, os jogadores 
protestaram, durante a entrevista coletiva, 
alegando que a equipe não jogou o suficiente 
para ganhar a partida de futebol devido a 
problemas internos, ocasionado pela má 
administração do clube. 

D) Cerca de duas mil pessoas, entre brasileiros, 
argentinos e paraguaios, reuniram-se na tríplice 
fronteira a fim de conferir a inauguração de um 
grande monumento que, segundo os arquitetos 
envolvidos nos projetos, representam a união 
pacífica dos países latino-americanos. 

E) A inauguração da loja terminou em confusão: o 
número de seguranças era insuficientes, não 
havia espaço para todos os visitantes e, para 
completar o quadro, alguns preços estava 
trocados. 

 
 
 
 
25. Leia o seguinte cartum de Benett e assinale a 

assertiva CORRETA: 

 

Fonte: http://www.benett-o-
matic.blogger.com.br/2005_01_01_archive.html 

 
A) O efeito de humor é decorrente da seguinte ideia 

apresentada pelo autor: o carnaval de rua de 
Curitiba é menos convidativo e agitado que um 
velório. 

B) O efeito de humor é decorrente da seguinte ideia 
apresentada pelo autor: o personagem 
masculino, que não gosta de agitação, torce para 
que os finais de semana sejam marcados por 
velórios de familiares. 

C) O efeito de humor é decorrente da seguinte ideia 
apresentada pelo autor: ironicamente, Curitiba 
possui um carnaval de rua mais animado que os 
festejos de outras cidades do país. 

D) O efeito de humor é decorrente (apenas) da 
oposição visual entre o segundo e o terceiro 
quadrinhos, ou seja, entre a chuva de confete e 
serpentina e a representação de um velório, com 
caixão, vela e coroa de flores. 

E) O efeito de humor é decorrente do intencional 
uso da polissemia da palavra “agito” (primeiro 
quadrinho), que tanto pode representar carnaval 
quanto velório. 
 

26. Assinale a assertiva cuja sequência de palavras 
segue a mesma regra de acentuação gráfica da 
palavra família: 

 
A) Aspásia; lápis; alínea. 
B) Intervém; café; fútil. 
C) Núpcias; água; secretária. 
D) Capitólio; dínamo; tríptico. 
E) Apólice; Vênus; têxtil. 

 
Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
próximas 04 (quatro) questões: 

 
Brasil bate meta de doações de órgãos colocada 

para ser alcançada em 2013 
 

Tainah Medeiros 
 

No primeiro quadrimestre do ano de 2012, o Brasil já 
bateu a meta de doações de órgãos colocada para 
ser alcançada apenas em 2013. O país registrou 13,6 
doadores de órgãos por milhão de população, com 
aumento de 29% no número de concessores (726) 
comparado ao mesmo período de 2011, que totalizou 
564. O objetivo do Ministério da Saúde é chegar a 15 
doadores por milhão de população em 2015. 
O número de transplantes também aumentou: no 
primeiro quadrimestre de 2012 foram realizados 
7.993, crescimento de 37% comparado ao mesmo 
período de 2011, quando foram notificados 5.842. 
Vale ressaltar que o Brasil possui o maior sistema 
público de transplantes do mundo, realizando 95% 
das cirurgias de transplante no SUS — que oferece 
assistência integral ao paciente transplantado, 
incluindo exames periódicos e medicamentos pós-
transplante. 
Os órgãos que mais impulsionaram o desempenho 
dos transplantes no Brasil nesse primeiro 
quadrimestre foram coração, pulmão, rim e fígado, 
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com índices de crescimento elevados. Veja os 
números: 

 

 
 
 
 

Também houve crescimento no número de 
transplantes de medula óssea (32%) e córnea (40%). 
 

Doação de órgãos no Facebook 
 

Estimulado pelo aumento de doadores, o Ministério 
da Saúde fez uma parceria com a rede social 
Facebook para ampliar ainda mais o número de 
transplantes feitos no Brasil. 
Por meio de uma ferramenta já disponível no perfil do 
usuário da rede social, será possível manifestar o 
desejo de ser doador de órgãos. Ainda assim, a 
doação só poderá acontecer após autorização da 
família. 
Quem tiver interesse em utilizar a ferramenta deve 
entrar em seu perfil no Facebook, clicar em Atualizar 
Status, escolher a opção Evento Cotidiano e, em 
seguida, na opção Saúde e Bem-Estar, ativar a 
opção “Doador/a de órgãos”. 
Fonte: portal drauziovarella.com.br. 
 

27. Sobre o texto, assinale a assertiva CORRETA: 
 

A) Segundo a autora, ainda na primeira metade de 
2012 o Brasil bateu as metas de doação de 
órgãos estabelecidas para o período de 2013 a 
2015, o que representa um considerável avanço. 

B) Na visão da autora, a meta de doação de órgãos 
estabelecida pelo Ministério da Saúde para 2013 
foi batida já em 2011. 

C) De acordo com a autora, o número de 
transplantes de órgãos aumentou em 7.993 
vezes, no primeiro quadrimestre de 2012, em 
comparação a 2011. 

D) De acordo com a autora, a meta do Ministério da 
Saúde, para 2015, é chegar à marca de 15 
doadores de órgãos para cada um milhão de 
pessoas. 

E) Na visão da autora, houve, em 2011, um 
crescimento de 37% no número de transplantes 
de órgãos, em relação aos anos anteriores, no 
Brasil. 

 
28. A partir da leitura do texto, assinale a assertiva 

CORRETA: 
 

A) O número de transplantes de fígado cresceu 
tanto quanto o número de transplantes de 
medula óssea, no primeiro quadrimestre de 
2012. 

B) O número de transplantes de rim cresceu menos 
que o número de transplantes de pulmão, no 
primeiro quadrimestre de 2012. 

C) O número de transplantes de coração cresceu, 
proporcionalmente, menos que o número de 
transplantes de córnea, no primeiro quadrimestre 
de 2012. 

D) O número de transplantes de córnea cresceu 
mais que o número de transplantes de pulmão, 
no primeiro quadrimestre de 2012. 

E) O número de transplantes de pulmão cresceu, 
proporcionalmente, mais que o número de 
transplantes de coração, no primeiro 
quadrimestre de 2012. 

 
29. Sobre o texto, assinale a única assertiva 

INCORRETA: 
 

A) Informa a autora que, por meio de uma parceria 
entre o Ministério da Saúde e o Facebook, será 
possível a livre manifestação, na rede social, do 
desejo de doar os órgãos. 

B) Informa a autora que a parceria entre o Ministério 
da Saúde e a rede social Facebook tem o 
objetivo de aumentar o número de transplantes 
de órgãos, no Brasil. 

C) Informa a autora que, graças a uma parceria 
firmada entre o Ministério da Saúde e o 
Facebook, qualquer cidadão pode manifestar, na 
rede social, o desejo de ser doador de órgãos, 
sem a necessidade de autorização familiar. 

D) Informa a autora que, para que ocorra a doação 
de órgãos, não  basta que o usuário da rede 
social  “atualize o status” do Facebook; para que 
a doação efetivamente ocorra, é preciso 
autorização da família. 

E) Informa a autora que a ferramenta por meio da 
qual o usuário do Facebook pode demonstrar o 
interesse em ser doador de órgãos já está 
disponível na rede social. 

 
30. Leia o seguinte trecho, destacado do texto de Tainah 

Medeiros, e assinale a assertiva CORRETA: 
 

Vale ressaltar que o Brasil possui o maior sistema 
público de transplantes do mundo, realizando 95% 
das cirurgias de transplante no SUS — que oferece 
assistência integral ao paciente transplantado, 
incluindo exames periódicos e medicamentos pós-
transplante. 

 
A) É possível substituir o travessão, sem prejuízo do 

sentido original e das regras gramaticais, por um 
parênteses, que deve ser fechado após a 
expressão “pós-transplante”. Logo, o texto ficaria 
redigido da seguinte maneira: “Vale ressaltar que 
o Brasil possui o maior sistema público de 
transplantes do mundo, realizando 95% das 
cirurgias de transplante no SUS (que oferece 
assistência integral ao paciente transplantado, 
incluindo exames periódicos e medicamentos 
pós-transplante).” 
 

B) É possível substituir o travessão, sem prejuízo do 
sentido original e das regras gramaticais, por um 
ponto final. Logo, o texto ficaria redigido da 
seguinte maneira: “Vale ressaltar que o Brasil 
possui o maior sistema público de transplantes 
do mundo, realizando 95% das cirurgias de 
transplante no SUS. Que oferece assistência 
integral ao paciente transplantado, incluindo 
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exames periódicos e medicamentos pós-
transplante.” 
 

C) É possível substituir o travessão, sem prejuízo do 
sentido original e das regras gramaticais, pela 
expressão “,ainda”, seguida de uma vírgula. 
Logo, o texto ficaria redigido da seguinte 
maneira: “Vale ressaltar que o Brasil possui o 
maior sistema público de transplantes do mundo, 
realizando 95% das cirurgias de transplante no 
SUS, ainda que oferece assistência integral ao 
paciente transplantado, incluindo exames 
periódicos e medicamentos pós-transplante.” 

 

D) É possível substituir o travessão, sem prejuízo do 
sentido original e das regras gramaticais, pela 
expressão “,mas”, seguida de uma vírgula. Logo, 
o texto ficaria redigido da seguinte maneira: “Vale 
ressaltar que o Brasil possui o maior sistema 
público de transplantes do mundo, realizando 
95% das cirurgias de transplante no SUS, mas 
que oferece assistência integral ao paciente 
transplantado, incluindo exames periódicos e 
medicamentos pós-transplante.” 

 
E) É possível substituir o travessão, sem prejuízo do 

sentido original e das regras gramaticais, pela 
expressão “,desde”, seguida de uma vírgula. 
Logo, o texto ficaria redigido da seguinte 
maneira: “Vale ressaltar que o Brasil possui o 
maior sistema público de transplantes do mundo, 
realizando 95% das cirurgias de transplante no 
SUS, desde que oferece assistência integral ao 
paciente transplantado, incluindo exames 
periódicos e medicamentos pós-transplante.” 

 
31. Leia os seguintes parágrafos de uma notícia retirada 

da Folha de S. Paulo (11/11/2012) e assinale a  
assertiva que apresenta CORRETAMENTE a 
sequência como tais parágrafos devem ser 
organizados de modo a estruturar o texto original, 
tendo em vista as noções de coesão, coerência e 
progressão: 

 
I - Além dos dados informados na entrevista, o 
governo divulgou ontem, também, o lançamento de 
um site especial para diabetes 
(autocuidado.saude.gov.br), oficializando a 
campanha pela redução do número de casos da 
referida enfermidade. 
 
II - Um levantamento divulgado ontem pelo 
Ministério da Saúde mostra que, em 2010, 54,8 mil 
pessoas morreram por consequência do diabetes no 
país. A doença matou mais do que os acidentes de 
trânsito (42 mil) e a Aids (12 mil). Em 2000, foram 
35,2 mil, mortes. Ou seja, a taxa de mortalidade em 
dez anos cresceu de 20,8 por 100 mil habitantes 
para 28,7 por 100 mil, em 2010. 
 
III - Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, destacou a estabilização do 
número de internações por diabetes, atribuída à 

distribuição gratuita de medicamentos pelo 
programa Saúde Não Tem Preço. A meta do 
governo é reduzir em 2% ao ano as mortes 
prematuras por doenças crônicas, o que incluiu o 
diabetes e também males cardíacos e câncer. 
 
IV - Em meio a esses números tão alarmantes, as 
mulheres são as maiores vítimas. Em 2010, das 
54,8 mil mortes, 30,8 foram de mulheres. Entre as 
diferentes faixas etárias, a mais atingida é a das 
pessoas com mais de 80 anos. Entre os idosos 
dessa idade, o número de mortes dobrou entre 2000 
(6,8 mil) e 2010 (15,7 mil). Do total de mortos, 24 mil 
têm baixa escolaridade, o que nos remete a graves 
problemas sociais. O governo, pressionado, se 
pronunciou. 

 
A) I – IV - III – II 
B) IV – III - I – II 
C) II – I – IV – III 
D) II – IV – III – I 
E) III – IV – II – I 

 
Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
próximas 03 (três) questões: 

 
São Paulo faz campanha para alimentação 

saudável em escola estadual 
 

As secretarias de Saúde e de Educação de São 
Paulo lançam em conjunto, nesta terça-feira (11), um 
programa por meio do qual as crianças serão 
orientadas sobre hábitos de alimentação saudáveis e 
passarão a se consultar com nutricionistas. 
O projeto, chamado "Meu Pratinho Saudável", será 
inicialmente aplicado em fase experimental, das 7h 
às 17h30, na Escola Estadual Província de Nagasaki 
(rua Dorândia 158, Jardim Brasil), na zona norte de 
São Paulo. A ideia é que nos próximos meses ele 
comece e fazer parte do cotidiano de muitas outras 
instituições de ensino, e não apenas da pioneira 
Província de Nagasaki. 
Entre as atividades programadas está o jogo do “Meu 
Pratinho Saudável” no tablet, no qual a criança 
deverá montar uma refeição, escolhendo os 
alimentos preferidos. Terminado o prato, ela receberá 
uma nota, conforme a porcentagem de nutrientes que 
atingiu. 
Também haverá dinâmicas em grupos, nas quais os 
alunos deverão montar os pratos com alimentos 
confecionados em resina e as nutricionistas 
explicarão as propriedades de cada alimento. Na 
cozinha, nutricionistas do programa pretendem 
orientar as merendeiras sobre a melhor maneira para 
montar o prato, de acordo com o recomendado pelo 
“Meu Pratinho Saudável”. 
O almoço será servido em duas etapas, com uma 
turma às 11h30 e outra às 12h30. No cardápio, serão 
servidos arroz, feijão, frango desfiado com vagem e 
cenoura e couve crua temperada. Na sobremesa 
será servida uma fruta. As nutricionistas também irão 
criar pratos divertidos, com montagens diferentes, 
para incentivar as crianças a consumirem alimentos 
saudáveis. 
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Cada criança levará para casa a cartilha do “Meu 
Pratinho Saudável”, além do papel- bandeja com 
desenhos informativos e de um quebra-cabeça. Os 
professores, os funcionários e as merendeiras 
também receberão as cartilhas dos programas “Meu 
Prato Saudável” e “Meu Pratinho Saudável”. 
"Nosso principal objetivo é fazer com que a 
alimentação adequada tenha início desde cedo, 
fazendo com que o hábito saudável se estabeleça 
pelo resto da vida. Além disso, as crianças poderão 
ser multiplicadoras desses ensinamentos e poderão 
repassar o que aprenderem aos pais e amigos", 
afirma Elisabete Almeida, diretora-executiva do 
programa. 
Fonte: Folha de S. Paulo, 10/12/2012. 

 
32. Sobre o texto, assinale a assertiva CORRETA: 
 

A) O programa “Meu Pratinho Saudável” não leva 
em conta as modernas tecnologias digitais, 
ligadas à informática. 

B) O programa “Meu Pratinho Saudável” 
apresentará uma cartilha informativa, mas 
demais  recursos lúdicos ainda não foram 
aprovados. 

C) O programa “Meu Pratinho Saudável” é fruto de 
pesquisas financiadas tão somente pela 
Secretaria de Saúde de São Paulo. 

D) O programa “Meu Pratinho Saudável” objetiva a 
proposição de jogos interativos que ensinem 
bons hábitos alimentares a crianças e adultos, 
não interferindo na dinâmica das cozinhas das 
escolas. 

E) O programa “Meu Pratinho Saudável” começará 
a ser aplicado em uma única escola, na dita fase 
experimental. 
 

33. Com base no texto, assinale a assertiva CORRETA: 
 

A) Pode-se dizer que o projeto, ainda em fase 
experimental, deverá, no prazo de dois anos, 
atingir quase todas as escolas do estado de São 
Paulo. 

B) Pode-se dizer que o projeto não pretende 
interferir no trabalho de professores e demais 
funcionários dos colégios, restringindo-se aos 
alunos e às merendeiras. 

C) Pode-se dizer que o projeto não pretende que 
apenas as nutricionistas ajam sobre os pequenos 
estudantes; a ideia é que os alunos também 
produzam, por meio de dinâmicas (virtuais ou 
não), pratos que representem a alimentação 
saudável. 

D) Pode-se dizer que o projeto também prevê a 
criação de “pratos divertidos”, com o intuito de, a 
curto prazo, acabar totalmente com o consumo 
de gorduras e açúcares, nas escolas estaduais 
de São Paulo. 

E) Pode-se dizer que um dos objetivos do projeto é 
o estímulo ao consumo de alimentos ricos em 
resina, considerados saudáveis pelas 
nutricionistas consultadas pela Secretaria de 
Saúde de São Paulo. 
 

34. Leia o seguinte trecho, retirado do texto da Folha de 
S. Paulo, e assinale a assertiva CORRETA: 

 
O projeto, chamado "Meu Pratinho Saudável", será 
inicialmente aplicado em fase experimental, das 7h 
às 17h30, na Escola Estadual Província de Nagasaki 
(rua Dorândia 158, Jardim Brasil), na zona norte de 
São Paulo. A ideia é que nos próximos meses ele 
comece e fazer parte do cotidiano de muitas outras 
instituições de ensino, e não apenas da pioneira 
Província de Nagasaki. 
Entre as atividades programadas está o jogo do “Meu 
Pratinho Saudável” no tablet, no qual a criança 
deverá montar uma refeição, escolhendo os 
alimentos preferidos. Terminado o prato, ela receberá 
uma nota, conforme a porcentagem de nutrientes que 
atingiu. 

 
A) A palavra “ele” faz referência direta a “Jardim 

Brasil”. 
B) A expressão “na zona norte de São Paulo” é um 

predicativo do sujeito, ligado diretamente a “fase 
experimental”. 

C) A expressão “na Escola Estadual Província de 
Nagasaki” é um predicativo do objeto. 

D) A palavra “ela” faz referência direta a “uma 
refeição”. 

E) A expressão “das 7h às 17:30” é um adjunto 
adverbial de tempo, ligado ao verbo “aplicado”. 

 
35. Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere 

ao correto uso das regras de regência verbal: 
 

A) A menina concordava com a mudança de 
diretrizes aprovada pela direção da escola, mas 
discordava de algumas medidas extraordinárias 
levadas a cabo pelos professores. 

B) Os jovens médicos compareceram ao encontro 
anual e expuseram as suas pesquisas, 
abrilhantando as palestras. 

C) O casal enfureceu-se com a lentidão do 
atendimento e decidiu chamar o gerente, 
reclamando aos borbotões. 

D) Um dos livros que mais gosto de Machado de 
Assis é aquele cujo título é o nome de um filósofo 
e de um cachorro, Quincas Borba. 

E) Ambos os estudantes residentes procuraram se 
informar das despesas para com os zeladores do 
prédio e os demais funcionários do hospital 
veterinário. 

 
Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
próximas 04 (quatro) questões: 

 
Que a depressão também é motivada por fatores 
genéticos, já sabem os cientistas. Mas uma nova 
descoberta pode acender uma luz para o tratamento 
deste mal, segundo informa o jornal Daily Mail desta 
segunda-feira (16). 
De acordo com pesquisadores do Kings College 
London, a depressão pode ter sua causa em um 
único gene. O estudo, feito em parceria com um time 
americano de cientistas, apontou falhas em uma 
seção do DNA humano que pode tornar as pessoas 
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mais propensas à depressão. Essa região contém 40 
ou mais genes, sendo que um deles pode ser o 
responsável pelo problema.  
Os pesquisadores estudaram mais de 800 famílias 
britânicas, além de americanas e australianas, com 
um ou dois membros sofrendo de depressão. Eles 
comprovaram que irmãos depressivos apresentavam 
as mesmas variações genéticas, nas mesmas 
seções do DNA. 
Embora a depressão seja geralmente desencadeada 
por algum fator traumático, como o luto gerado por 
um falecimento ou um divórcio, os cientistas já 
sabem que algumas pessoas apresentam pré-
disposição genética para o problema. Com base 
nestas descobertas, eles pretendem encontrar qual é 
esse gene, para investir em tratamentos mais 
adequados.  
De acordo com o jornal, um em cada cinco britânicos 
irá sofrer de depressão em algum ponto de suas 
vidas. As descobertas foram publicadas no American 
Journal of Psychiatry.  
Fonte: Portal Terra – Saúde, 17/10/2012. 

 
36. Assinale a assertiva que apresenta um título 

ADEQUADO para o texto publicado pelo Portal 
Terra: 

 
A) Depressão pode ser causada por um único gene. 
B) Descoberta, finalmente, a cura da depressão. 
C) Estudos revelam que depressão não é genética. 
D) Estudo revela que metade da população britânica 

sofre de depressão. 
E) Famílias britânicas são mais propensas à 

depressão que americanas e australianas, revela 
estudo do Kings College London. 
 

37. Sobre o texto, assinale a assertiva CORRETA: 
 

A) Não se pode dizer que a depressão está ligada a 
fatores genéticos. 

B) Pode-se dizer que a depressão é desencadeada, 
geralmente, por alguma situação traumática. 

C) Pode-se dizer que a depressão está ligada a 
fatores genéticos, mas não se pode falar em pré-
disposição para o problema. 

D) Não está sendo cogitada a possibilidade de a 
depressão estar ligada a falhas na sequência 
genética do DNA humano, embora seja possível 
afirmar que há elementos genéticos ligados à 
eclosão da doença. 

E) Pode-se dizer que todos os quadros de 
depressão estudados pelos pesquisadores do 
Kings College London estavam ligados a alguma 
situação traumática, como um falecimento. 

38. Leia o seguinte trecho retirado do texto do Portal 
Terra: 

 
Embora a depressão seja geralmente desencadeada 
por algum fator traumático, como o luto gerado por 
um falecimento ou um divórcio, os cientistas já 
sabem que algumas pessoas apresentam pré-
disposição genética para o problema. 

 

Assinale a assertiva que apresenta um período 
estruturado de modo análogo ao trecho acima, 
mantendo-se a mesma ideia de concessão: 

 
A) Como faziam os ancestrais curandeiros nas 

tribos africanas, aquele médico decidiu deixar um 
pouco os livros de lado e partiu para o trabalho 
empírico com ervas, vapores e unguentos. 

B) Conquanto o sarampo esteja erradicado no 
Brasil, a ameaça de um novo surto não pode ser 
desconsiderada, vide o quadro da América 
Latina. 

C) A exemplo dos médicos árabes, duas escolas de 
medicina optaram pelo estudo intensivo de obras 
clássicas gregas, visando à humanização das 
práticas médicas. 

D) Diferentemente do que os cientistas americanos 
alegaram recentemente, em um simpósio 
internacional, o grupo de franceses afirmou que 
não é possível prever uma possível cura para o 
câncer. 

E) Tanto a aplicação de práticas alternativas, como 
a cromoterapia, quanto o uso da alopatia 
tradicional foram abordados naquele encontro 
anual de Medicina. 

 
39. Leia o seguinte período retirado do texto: 
 

Que a depressão também é motivada por fatores 
genéticos, já sabem os cientistas. 

 
O período encontra-se na ordem inversa, a fim de 
gerar expressividade, na abertura do texto. Assinale 
a assertiva que apresenta CORRETAMENTE outro 
período cuja ordem direta (sujeito – predicado – 
complemento) está invertida: 

 
A) Compraram todos os livros em alemão, por mais 

que negassem qualquer influência estrangeira. 
B) Sabiam que os pacientes poderiam vir a sofrer, 

mas optaram pela manutenção do tratamento 
intensivo. 

C) Quanto mais a estudiosa mergulhava na 
biblioteca, mais descobertas interessantes fazia 
no que tange à pesquisa com células-tronco. 

D) Aos presentes no encontro, as tabelas 
comparativas o casal de pesquisadores explicou. 

E) A despeito da confusão gerada nos bastidores, a 
reunião empresarial gerou boas parcerias para o 
hospital. 
 

40. Observe a seguinte charge, do cartunista Amarildo, 
publicada à época da crise gerada pela epidemia de 
gripe suína (H1N1), e assinale a única assertiva 
CORRETA: 
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  Fonte: A Gazeta, 29/04/2009. 
 

A) O autor deixa explícito, por meio do desenho e 
do texto verbal, que, embora o governo tenha 
tratado da epidemia de dengue com bastante 
eficiência, o perigo da gripe suína era maior, 
assustando até mesmo os mosquitos Aedes 
aegypti. 

B) O autor deixa implícito, em sua charge, a ideia de 
que uma epidemia de gripe suína, a despeito das 
ações enérgicas do governo, consegue ser pior 
que uma epidemia de dengue, uma vez que os 
mosquitos transmissores da doença tropical 
estão contaminados pelo vírus da gripe suína, 
prestes a morrer. 

C) O autor deixa explícito, por meio do desenho e 
do texto verbal, que o governo não tratou da 
epidemia de dengue com o devido cuidado, 
abrindo um precedente capaz de causar, até 
mesmo entre os mosquitos da dengue, um certo 
pânico relacionado aos possíveis 
desdobramentos da epidemia de gripe suína 
(H1N1). 

D) O autor deixa implícito, em sua charge, a ideia de 
que a gripe suína é mais branda que a dengue, 
doença tropical representada pelos dois 
mosquitos do cartum. 

E) O autor deixa explícito, por meio do desenho e 
do texto verbal, que uma epidemia de dengue 
rivaliza com uma epidemia de gripe suína no que 
tange ao potencial letal, uma vez que os 
mosquitos, que reconhecem o sucesso das 
ações preventivas do governo, temem pela 
própria vida e, por isso mesmo, estão usando 
máscaras de proteção. 
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REDAÇÃO 
 

Leia a coletânea a seguir e selecione o que julgar pertinente para a realização da proposta. Articule os elementos 
selecionados com sua experiência de leitura e reflexão. O uso da coletânea é motivador.  

 
I. 

O cinquentenário da conquista do Everest 
Por: Bernardo Esteves  

Uma busca pelos arquivos dos jornais de 1953 revelará que a imprensa britânica foi mobilizada por vários eventos 
que renderam páginas e mais páginas de artigos. Entre eles estão a conquista do Monte Everest, em 29 de maio, e 
a coroação da rainha Elizabeth II, em 2 de junho. Será difícil, porém, encontrar qualquer menção à elucidação da 
estrutura em dupla hélice da molécula de DNA, descrita por James Watson e Francis Crick em artigo na Nature de 
25 de abril. 
A História registrou 1953 como o ano da descoberta da estrutura do DNA  -  e não como aquele em que foi vencido 
o Everest. Quem aponta essa ironia é o britânico Robert Olby, historiador da ciência, professor da Universidade de 
Pittsburgh (EUA) e autor de um livro sobre a história da descoberta da dupla hélice. A convite da Fiocruz e do 
British Council, ele esteve em março no Brasil para realizar, no Rio e em São Paulo, três conferências, nas quais 
abordou o impacto da descoberta de Watson e Crick nos anos 1950. 
Um levantamento feito pelo britânico mostra que, em 1953, a única menção à estrutura do DNA na grande 
imprensa britânica foi um breve texto no News Chronicle de 15 de maio. Nas publicações técnicas -  como a Nature  
-, a dupla hélice seria abordada de forma mais sistemática. Mesmo assim, seria preciso esperar o ano de 1960 
para assistir a uma explosão do número de artigos sobre DNA. 
No Rio, Olby explicou por que devemos comemorar esse cinquentenário. "Vamos celebrar, mas vamos sobretudo 
discutir o que celebrar." Ele reconhece a importante carga simbólica que hoje a dupla hélice encerra para biólogos 
e a sociedade em geral. Ele enxerga nessa representação simétrica e elegante uma função similar à dos totens  - 
objetos em torno dos quais giram cultos e crenças de muitas tribos. 
É fato que, em todo o mundo, festejam-se os 50 anos do artigo histórico de Watson e Crick. Mas por que a 
coroação da rainha ou a conquista do Everest ficaram para trás? É Olby quem conclui, em seu artigo na Nature : "o 
DNA é um assunto que continua sendo notícia, seja como ferramenta para o estudo da evolução, para a medicina 
forense ou como fonte de informação para a elaboração de novas drogas". 

  Fonte: Ciência Hoje on-line. Publicado em 24/04/2003 | Atualizado em 29/09/2009. 
 

 
II. 
 

Genética e Cultura 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por Carlos Vogt  
10/02/2012  

 
Gosto de pensar que entre todas as definições de cultura, que são muitas, a que mais me 
agrada, e que é também a mais simples para o entendimento da extensa e intensa 
complexidade do conceito, é a que a associa à educação: cultura é o que se ensina e se 
aprende, que se cria e se transforma, por ato individual e/ou coletivo dentro do processo social 
de que somos parte e participantes. 
Já se observou que as gerações se sucedem sob os laços de duas formas de legado: o 
genético e o cultural, pela via biológica e pela via da sociedade.  
Nos últimos 60 anos, com o avanço dos estudos genéticos, a partir da descoberta do DNA, e a 
busca, na materialidade dos genes, de explicações para comportamentos, valores e atitudes 
que antes se supunham ser de razões puramente sociais, as fronteiras entre natureza e cultura 
moveram-se também para territórios de intersecção exigindo novas teorias e metodologias de 
estudos compatíveis com o caráter multidisciplinar e interativo desses dois legados 
fundamentais à continuidade da vida humana. 
[...] 
Fonte: http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=74. Acesso em 10/12/2012. Adaptado. 
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III. 

 
Fonte: http://www.revistapesquisa2.fapesp.br/Suplemento_DNA.pdf. Acesso em 10/12/2012. 

 
 

 

 

Proposta de Redação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instruções: 
 
1.  O seu artigo deverá ter RIGOROSAMENTE de 20 (mínimo) a 25 (máximo)  linhas. 
2. Apresente um título adequado ao seu artigo. 
3. O uso da coletânea é motivador. Não será(ão) aceita(s) cópia(s) integral(is) que caracterize(m) seu texto como 
mera reprodução dos seus  fragmentos. 
 
ATENÇÃO – sua redação será anulada se você reproduzir a coletânea ou fugir ao recorte temático ou não 
escrever um artigo de opinião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com base nas informações apresentadas na coletânea e no seu conhecimento de mundo, redija um 
ARTIGO de opinião, a ser publicado na revista Vida Universitária  da PUCPR, em que você defenda a 
importância de se comemorar os quase 60 anos da descoberta do DNA na área médica e em outros 
campos do saber científico-cultural. 
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