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P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º  1 4 / 2 0 1 9  

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 1 Redação e 50 questões numeradas de 

01 a 50, divididas por disciplinas e dispostas da seguinte   

maneira: 
 

a. LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 09; 

b. BIOLOGIA: Questões de 10 a 16; 

c. QUÍMICA: Questões de 17 a 23; 

d. MATEMÁTICA: Questões de 24 a 32; 

e. FÍSICA: Questões de 33 a 36; 

f. HISTÓRIA: Questões de 37 a 40; 

g. GEOGRAFIA: Questões de 41 a 44; 

h. LÍNGUA INGLESA: Questões de 45 a 50. 
 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta e se estão na ordem mencionada na instrução anteri-

or. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal de sa-

la para a substituição da prova. 
 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Ao encontrar alguma divergência, 

informe imediatamente ao fiscal de sala. 
 

4. Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios 

do CARTÃO-RESPOSTA, sob a pena de DESCLASSIFICAÇÃO do 

candidato pelo não cumprimento destes. 
 

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA utilize apenas 

caneta esferográfica (transparente), escrita normal, TINTA 
AZUL OU PRETA.  

 

6. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 05 

opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
 Apenas uma responde corretamente à questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 
 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção anula 

a questão, mesmo que uma das respostas esteja 

correta. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 05 (cinco) horas, 

com início às 13h e término às 18h. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 14h 

e poderá levar sua PROVA após às 15h. 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, no 

caso de 

a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do     

fiscal; 

b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 01 

(uma) hora do início da PROVA; 

c. ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-
RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 

d. ser surpreendido durante a realização da PROVA em 

comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de 

livro ou qualquer material não permitido; 

e. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico 

ou de comunicação (telefone celular, relógios, smar-

tphone, tablet, receptor, gravador ou outros equipa-

mentos similares), bem como protetores auriculares; 
f. perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, 

incorrendo em comportamento indevido; 
g. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

 

 

P R O V A  O B J E T I V A  

 A M E R I C A N  A C A D E M Y  

08 DE DEZEMBRO DE 2019  
 

 Preenchimento correto. 

Preenchimento incorreto. 

Preenchimento incorreto. 

 



 
          Pontifícia Universidade Católica do Paraná – AMERICAN ACADEMY– Edital n° 10/2019 

ág. 2/30 

AMERICAN ACADEMY   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

          Pontifícia Universidade Católica do Paraná – AMERICAN ACADEMY – Edital nº 10/2019 
Pág. 3/30 

AMERICAN ACADEMY   

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. 
 

1. Revisar textos é tarefa inglória. Por mais neuróticos e compulsivos que sejam os revisores, já sabemos de antemão 
que algo escapará, algum descuido mais ou menos grave ficará para sempre impresso numa página vista e revista. 
Fernando Sabino fala disso numa crônica antiga, lembrando um ditado que circula desde Gutenberg pelas oficinas   
gráficas e que ainda hoje se insinua nos ambientes informatizados: “o diabo mora na tipografia”. 

 
Desde que me meti nisto de editar livros, sou perseguido, no entanto, por uma sina particular. O livro pronto, chegado 
da gráfica, é retirado do pacote. É um prazer insuperável. O cheiro de livro recém-saído da gráfica só é comparável ao 
do pão recém-saído do forno. Uma delícia. Depois de conferir capa, contracapa, folhear rapidamente as páginas, de  
colocar o livro sobre uma mesa ou numa prateleira para ver o efeito, chega o momento crucial: abrir o livro. [...] 

 
GOMES, R. O diabo mora na tipografia. Jornal Gazeta do Povo, 26 de novembro de 2006. 

 
No trecho lido, Roberto Gomes organiza suas ideias em dois parágrafos propositadamente, já que entre eles há uma 
relação semântica importante para compreendermos o objetivo do autor. Que relação o segundo parágrafo estabelece 
com o primeiro? 

 
 Consequência. 
 Causa. 
 Exemplificação. 
 Oposição. 
 Descrição. 

 

2. Selecione a alternativa CORRETA sobre elementos e estruturas de coesão do texto. 
 

 O conectivo “que” em “que algo escapará” retoma um termo já empregado na oração anterior. 
 Em “que circula desde Gutenberg pelas oficinas gráficas”, o conectivo inicial expressa consequência. 
 A oração “Por mais neuróticos e compulsivos que sejam os revisores” veicula uma ideia concessiva. 
 Em “Desde que me meti nisto de editar livros”, o conectivo “desde que” carrega sentido condicional. 
 A oração reduzida “para ver o efeito” funciona como objeto direto da oração anterior. 

 
3. Reconhecer os elementos constituintes das palavras e compreender a recursividade dos processos que as formam em 

nossa língua são partes fundamentais da consciência linguística de um falante nativo. Sobre esse assunto, assinale a 
alternativa CORRETA em relação a algumas palavras do texto. 

 
 Aos moldes de “recém-saído”, também pode ser grafada com hífen “ante-mão”, segundo o último Acordo Ortográfico. 
 Os prefixos presentes em “inglória”, “insinua” e “informatizados” veiculam a mesma carga semântica. 
 As palavras “revista” e “retirado” têm prefixos de sentido análogo ao presente em “tipografia”. 
 Os substantivos “cheiro” e “descuido” foram formados por derivação regressiva a partir de verbos. 
 “Insuperável” e “rapidamente” são palavras formadas por derivação parassintética. 

 
4. A discussão sobre o fim do livro de papel com a chegada da mídia eletrônica me lembra a discussão idêntica sobre a 

obsolescência do folheto de cordel. Os folhetos talvez não existam mais daqui a 100 ou 200 anos, mas, mesmo que  
isso aconteça, os poemas de Leandro Gomes de Barros ou Manuel Camilo dos Santos continuarão sendo publicados e 
lidos — em CD-ROM, em livro eletrônico, em "chips quânticos", sei lá o quê. O texto é uma espécie de alma imortal, 
capaz de reencarnar em corpos variados: página impressa, livro em Braille, folheto, "coffee-table book", cópia manus-
crita, arquivo PDF... Qualquer texto pode se reencarnar nesses (e em outros) formatos, não importa se é Moby Dick ou 
Viagem a São Saruê, se é Macbeth ou O livro de piadas de Casseta & Planeta. 

 

TAVARES, B. Disponível em: <http://www.coletiva.net/artigos-home/o-livro-e-o-texto,163145.jhtml>. Acesso em: 21/05/2019. 
 

Dos sinais de pontuação empregados nesse trecho, dois têm exatamente a mesma função em seus respectivos perío-
dos. Quais são eles?  

 
 Aspas e parênteses. 
 Travessão e dois-pontos. 
 Reticências e aspas. 
 Parênteses e travessão. 
 Reticências e dois-pontos. 
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5. O Shopping Pantanal e o Cine Araújo foram condenados a indenizar em R$ 3 mil, por danos morais, um cuiabano que 
foi expulso da sala do cinema após chegar ao local (A) com alimentos de outro estabelecimento. A decisão é da juíza 
Tatiane Colombo, da 6.ª Vara Cível de Cuiabá. A magistrada ainda condenou as empresas a pagar R$ 1,5 mil em cus-
tas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios. Conforme os autos, no dia 9 de dezembro de 
2013, o homem, na companhia de sua namorada, dirigiu-se ao cinema do Cine Araújo no Shopping Pantanal para    
assistir a um filme (B) na sessão das 22 horas. [...] Ora, não se pode negar que quem vai ao cinema (C) busca des-
contração, prazer, momentos de alegria. Mas não foi isso que o requerente obteve. Ele afirmou que, quando estava 
procurando um lugar para se sentar, foi abordado de maneira "desrespeitosa" por um funcionário que lhe informou 
que (D) não poderia permanecer no local, por conta dos produtos não terem sido comprados (E) na lanchonete do 
cinema.  

 
Disponível em: <http://www.midianews.com.br/cotidiano/shopping-tera-que-indenizar-cuiabano-que-foi-expulso-de-cinema/272875>.  

Acesso em: 26/05/2019. 
 

Observe os cinco trechos sublinhados nesse texto; cada um deles corresponde à alternativa cuja letra (A, B, C, D ou E) 
aparece entre parênteses a seguir. Você deverá assinalar aquela que corresponde ao trecho que NÃO está de acordo 
com as normas que regem a estrutura sintática da norma-padrão.  

 
 (A).  
 (B). 
 (C). 
 (D). 
 (E).  

 

6. Pergunta: Tenho dúvida sobre a regência correta do verbo “influenciar” em “Aquilo influenciou sua decisão” ou “Aquilo 
influenciou em/na sua decisão”. 

 
Resposta: A respeito do verbo “influenciar”, são aceitas geralmente duas construções: “Aquilo influenciou a sua deci-
são” ou “Aquilo influenciou alguém na sua decisão”. Quer isso dizer que o verbo “influenciar” pode ocorrer apenas com 
objeto direto ou ter ainda um segundo complemento, introduzido pela preposição “em”. Note-se que seu objeto direto 
pode ser realizado por uma expressão nominal referente tanto a uma pessoa como a coisas ou abstrações. 

 
É de notar, porém, que, no âmbito do português do Brasil, o Dicionário de Verbos da Língua Portuguesa aponta o uso 
de “influenciar” acompanhado somente de um complemento preposicionado que encerra uma expressão nominal relati-
va a coisa ou abstração: “O salário influenciou na sua decisão”. Mesmo assim, o “Dicionário de Verbos e Regimes” não 
menciona esse uso, e, ainda hoje, entre normativistas brasileiros, considera-se que essa construção é resultante de 
uma confusão com o verbo “influir”, este, sim, um verbo que seleciona um complemento preposicionado (“influir em   
alguma coisa”). É, pois, de concluir que em todo o mundo de língua portuguesa se prefere e se aconselha o emprego 
de “influenciar” com a regência “alguém influencia alguém/alguma coisa” ou, quando muito, “alguém influencia alguém 
em alguma coisa”. 

 
Disponível em: <https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-regencia-do-verbo-influenciar/33566>. Acesso em: 24/05/2019. 

 
Ao ler esse texto, você teve de acionar alguns conhecimentos adquiridos ao longo de seus estudos linguísticos a fim de 
compreender a recomendação dada pelo site. Unindo esse conhecimento metalinguístico do leitor ao argumento de  
autoridade do autor, em resumo, poderíamos concluir CORRETAMENTE que 

 
 preferencialmente, não se deve empregar objeto indireto com o verbo “influenciar”. 
 o emprego do verbo “influenciar” como transitivo direto ou transitivo indireto é aceito pelos gramáticos. 
 é preferível empregar “influenciar” nos mesmos moldes sintáticos do verbo “influir”, sem mudança semântica. 
 a estrutura transitiva direta do verbo “influenciar” foi criada por contaminação com base em “influir”. 
 o verbo “influir” pode ser usado com um objeto direto ou indireto sem ferir sua sintaxe original.  

 
7. Assinale a alternativa em que as duas palavras a seguir são acentuadas de acordo com a mesma regra. 
 

 será / já. 
 pré / histórico.  
 Austrália / crânio. 
 rígidas / há. 
 chinês / espécie. 
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8. Leia a canção a seguir. 
 

Assum Preto 
Luiz Gonzaga 
 

Tudo em vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em frô 
Mas assum preto, cego dos óio 
Num vendo a luz, ai, canta de dor  
 

Tarvez por ignorança 
Ou mardade das pió 
Furaro os óio do assum preto 
Pra ele assim, ai, cantá mió  
 

Assum preto veve sorto 
Mas num pode avuá 
Mil vezes a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá  
 

Assum preto, o meu cantar 
É tão triste como o teu 
Também roubaro o meu amor 
Que era a luz, ai, dos óios meus 

 

Disponível em: <https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47082/>. Acesso em: 19/05/2019. 
 

A música “Assum Preto” foi escrita com base em uma variante de registro oral da língua portuguesa. Perceba como 
muitas das palavras estão grafadas como uma representação aproximada de sua forma fonética, ou seja, de como são 
pronunciadas por um grupo de falantes. Sabendo disso, assinale a alternativa que explica corretamente o mecanismo 
fonético que gerou a forma usada pelo compositor (sempre partindo da comparação com a forma prescrita pela norma-
padrão). 

 

 “frô” - transformação do ditongo decrescente em dígrafo vocálico. 
 “num” - monotongação do ditongo crescente oral. 
 “ignorança” - substituição da segunda consoante do encontro consonantal. 
 “óio” -  transformação do dígrafo consonantal em ditongo. 
 “roubaro” - monotongação do hiato. 

 
9. Observe a tirinha a seguir. 

 

Disponível em: <http://tirasnacionais.blogspot.com/search/label/Os%20Levados%20da%20Breca>. Acesso em: 18/05/2019. 
 

Sobre a utilização do sistema pronominal na tira anterior, considere as seguintes afirmações. 
 

I. O pronome “isso”, no primeiro quadrinho, poderia ser substituído por “isto”, no mesmo contexto em que foi usa-
do, sem mudança de sentido ou incorreção gramatical. 

II. O pronome “se”, no terceiro quadrinho, pode ser relocado para a posição enclítica, sem alteração de sentido ou 
incorreção gramatical. 

III. O pronome “algum”, no segundo quadrinho, poderia ser colocado após o substantivo “motivo”, sem alteração 
de sentido ou incorreção gramatical.  

IV. O pronome relativo “que”, no primeiro quadrinho, poderia ser substituído por “a quem”, sem alteração de senti-
do ou incorreção gramatical.  

https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47082/
https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47082/
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Qual(is) está(ão) CORRETA(S)? 
 

 Apenas I e II. 
 Apenas I e IV. 
 Apenas II e III. 
 Apenas I, III e IV. 
 Apenas IV. 

BIOLOGIA 
 

10. Leia a notícia a seguir. 
 

Hipertensão arterial: a doença silenciosa que atinge 35% da população brasileira 
 

A hipertensão arterial, popularmente chamada de pressão alta, atinge cerca de um bilhão de pessoas no mundo, de 
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). É o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, como 
infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC). 
No Brasil, aproximadamente 35% da população tem a enfermidade, segundo dados do Ministério da Saúde, mas meta-
de nem sabe disso. Das pessoas que têm conhecimento, 50% fazem uso de medicação, e, dessas, apenas 45% têm a 
pressão controlada. 
 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-48303421 Acesso em: 18/05/19. 
 
Sobre a notícia, analise os itens a seguir. 

 
I. A hipertensão é uma doença crônica caracterizada pela alteração nos níveis da pressão sanguínea nas veias e 

capilares. 
II. O sangue bombeado pelo coração exerce uma força contra as paredes internas das artérias, e elas, por sua 

vez, fornecem certa resistência a essa passagem, determinando a pressão arterial. 
III. Uma pessoa é considerada hipertensa quando sua pressão diastólica é maior que 140 mmHg e a sistólica é 

igual ou maior que 90 mmHg. 
IV. Consumo excessivo de sal, colesterol alto, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo e estresse são       

alguns dos fatores que influenciam a hipertensão arterial. 
 

De acordo com as afirmações apresentadas, é possível afirmar que 
 

 apenas o item I está correto. 
 todos os itens estão corretos. 
 apenas os itens I e III estão corretos.  
 apenas os itens II e IV estão corretos. 
 apenas os itens II e III estão corretos. 

 
11. Em março de 2019, a influencer Yovana Mendoza – famosa por defender o veganismo – apareceu em uma postagem 

comendo um pedaço de peixe, decepcionando milhões de fãs que a seguiam em suas redes sociais. Diante dos rumo-
res, a youtuber postou um vídeo explicando que estava com problemas de saúde e que, por recomendação médica,   
inseriu ovos e carne em sua dieta.  

 
Em relação aos nutrientes proteicos, podemos afirmar CORRETAMENTE que 

 
 apenas os alimentos de origem animal como ovos, carne, leite e derivados contêm os vinte aminoácidos essenciais 

que nosso organismo requer para funcionar corretamente. 
 nosso corpo é capaz de fabricar onze dos vinte aminoácidos que compõem as proteínas. Os outros nove são chama-

dos aminoácidos essenciais e não podem ser sintetizados, sendo necessária a ingestão por meio da alimentação. 
 alimentos de origem animal apresentam todos os aminoácidos não essenciais, mas apenas alguns essenciais. 
 alimentos de origem vegetal apresentam todos os aminoácidos não essenciais, mas apenas alguns essenciais.  
 a ingestão de proteínas de origem vegetal resulta no consumo de grande quantidade de gordura, o que não ocorre 

com a ingestão de proteínas de origem animal. 
 

 

 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-48303421
https://www.bbc.com/portuguese/geral-48303421
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12. Leia o excerto retirado do Blog da Saúde – do Ministério da Saúde – publicado em 13 de novembro de 2018. 
 

Novo relatório da OMS revela diferenças no uso de antibióticos entre 65 países 
 

[...] 
“O uso excessivo e inadequado de antibióticos é a principal causa de resistência antimicrobiana. Sem antibióticos     
eficazes e outros antimicrobianos, perderemos nossa capacidade de tratar infecções comuns, como a pneumonia”, diz 
Suzanne Hill, diretora do Departamento de Medicamentos Essenciais e Produtos de Saúde da OMS. "Os resultados 
deste relatório confirmam a necessidade de tomar medidas urgentes, como a aplicação de políticas de prescrição, para 
reduzir o uso desnecessário de antibióticos."  
[...] 
 

Fonte: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53634-novo-relatorio-da-oms-revela-diferencas-no-uso-de-antibioticos-entre-65-
paises. Acesso em: 21/05/19. 

 
O aparecimento de bactérias resistentes a antibióticos é um exemplo de 

 
 seleção estabilizadora, pois em ambientes estáveis, as bactérias estão adaptadas às condições ambientais e esse  

tipo de seleção tende a reforçar essa situação e favorece as bactérias mais resistentes. 
 seleção disruptiva, pois as populações bacterianas mais resistentes são favorecidas, enquanto as outras levam 

desvantagem. Nesse tipo de seleção, ocorre diversificação da população e há formação de novas espécies. 
 seleção direcional, pois nas populações bacterianas surgem, por mutação, bactérias capazes de resistir aos antibió-

ticos e essas tenderão a se multiplicar, pois o medicamento atua como agente seletivo. 
 seleção estabilizadora, pois as bactérias aprendem a se defender dos antibióticos e se adaptam com facilidade,  

tornando-se cada vez mais fortes dentro do organismo. 
 seleção direcional, pois quando se reutiliza um antibiótico, algumas bactérias se preparam e, por isso, o medica-

mento não faz mais efeito. Nesse momento, é necessário mudar o antibiótico e repetir o tratamento até adequar. 
 

13. Observe a imagem a seguir. 
 

 
 

Fonte: https://www.acne.org/what-is-acne.html Acesso em 22/05/19. 

 
Em relação ao processo de formação da acne, analise as afirmações e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. A acne é uma doença que afeta a pele devido a alterações hormonais do corpo, exclusivamente durante a   

puberdade. 
II. A acne é uma infecção de pele causada por fungo bastante frequente em adolescentes, mas que pode afetar 

crianças e adultos. 
III. O aparecimento de acne é comum durante a puberdade, pois o aumento dos hormônios sexuais provoca o    

desenvolvimento das glândulas sebáceas, fazendo com que produzam maior quantidade de sebo. 
IV. A acne surge quando ocorre a inflamação de uma glândula sebácea. As glândulas sebáceas são constituídas 

por células epiteliais glandulares próximas aos folículos pilosos, onde lançam o sebo – secreção oleosa que   
lubrifica a pele e os pelos, evitando o ressecamento.  

 

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53634-novo-relatorio-da-oms-revela-diferencas-no-uso-de-antibioticos-entre-65-paises
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53634-novo-relatorio-da-oms-revela-diferencas-no-uso-de-antibioticos-entre-65-paises
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53634-novo-relatorio-da-oms-revela-diferencas-no-uso-de-antibioticos-entre-65-paises
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53634-novo-relatorio-da-oms-revela-diferencas-no-uso-de-antibioticos-entre-65-paises
https://www.acne.org/what-is-acne.html
https://www.acne.org/what-is-acne.html
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São CORRETAS as afirmações 
 

 III e IV. 
 I e III. 
 II e IV. 
 I e IV. 
 II e III. 

 
14. Observe a tirinha. 
 

 
Fonte: https://www.humorcomciencia.com/blog/161-biologia/ Acesso em 23/05/19. 

 
Em relação ao organismo citado pelos dois bichinhos de jardim, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 As amebas realizam a fagocitose, um tipo de transporte passivo, em que o organismo emite expansões citoplasmá-

ticas – os pseudópodes, que englobam a partícula, envolvendo-a em uma bolsa de membrana. 
 As amebas se reproduzem exclusivamente de forma assexuada, por um processo denominado divisão múltipla.  

Nele, o organismo divide o seu núcleo diversas vezes e depois se divide em outras células menores. 
 As amebas são seres mais evoluídos quando comparados aos demais protozoários, pois apresentam mais de um 

núcleo, dois vacúolos contráteis e os pseudópodes, expansões citoplasmáticas utilizadas para locomoção. 
 Embora a joaninha comente que a ameba andou, esse protozoário é desprovido de estrutura locomotora. Além dis-

so, todas as amebas são parasitas que formam esporos, os quais, quando ingeridos com água e alimentos, causam 
a amebíase. 

 As amebas são protozoários que se locomovem e podem causar parasitoses, como a Entamoeba histolytica que  
parasita o intestino humano e provoca um tipo de disenteria. A doença é adquirida pela ingestão de cistos presentes 
na água e alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. 
 

15. A síndrome de Ehlers-Danlos é uma doença genética resultante de um defeito na produção de colágeno e os sintomas 
variam bastante e, na maioria dos casos, os pacientes apresentam dor, fraqueza muscular, fragilidade dos tecidos e 
problemas de pele. 

 
A seguir está representado o heredograma com alguns indivíduos afetados pela síndrome de Ehlers-Danlos. 

 
 

 
 

https://www.humorcomciencia.com/blog/161-biologia/
https://www.humorcomciencia.com/blog/161-biologia/
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Considerando essas informações e o heredograma, é possível afirmar que 
 
 

 trata-se de uma doença autossômica recessiva, em que os indivíduos afetados apresentam genótipo recessivo e a 
pele densa e resistente. 

 trata-se de uma doença autossômica dominante, em que os indivíduos afetados apresentam genótipo recessivo e a 
pele espessa e compacta. 

 trata-se de uma doença autossômica dominante, em que os indivíduos afetados apresentam pelo menos um alelo 
dominante e a pele fina e elástica. 

 trata-se de uma doença dominante ligada ao X, pois o genótipo se expressa nos indivíduos heterozigotos, as mulhe-
res. A pele das mulheres afetadas é fina e resistentes à tração. 

 trata-se de uma doença recessiva ligada ao X, pois é rara nas mulheres. A pele dos homens afetados é espessa e 
elástica. 

 
16. Observe a imagem da campanha do Ministério da Saúde. 

 

 
 

Fonte: https://twitter.com/minsaude/status/801168396867944448  Acesso em 25.maio.2019. 
 

Sobre as doenças referidas na campanha, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 A esquistossomose é uma doença causada pelo nematódeo Schistosoma mansoni, que afeta principalmente o     
sistema digestório humano. A transmissão ocorre pela ingestão dos cistos em água e alimentos contaminados. 

 A filariose é uma parasitose causada pelo verme platelminto Wuchereria bancrofti, que vive nos vasos linfáticos, 
causando inchaços nos braços e nas pernas. A doença é adquirida pela ingestão de ovos do verme em água ou 
alimentos contaminados. 

 A teníase é uma verminose adquirida pela ingestão de carne mal cozida contendo ovos da Taenia solium. O parasi-
ta se aloja no intestino humano e pode atingir até cinco metros de comprimento. 

 A giardíase é uma verminose causada pelo parasita Giardia lamblia que afeta o duodeno, provocando desnutrição. 
A doença é adquirida pela ingestão de cistos do platelminto em água ou alimentos contaminados. 

 A ascaridíase é causada pelo verme nematódeo Ascaris lumbricoides que parasita o intestino humano. A doença é 
transmitida pela ingestão de água ou alimentamos contaminados com ovos do verme, eliminados nas fezes de   
pessoas doentes.  

 
 

 

https://twitter.com/minsaude/status/801168396867944448
https://twitter.com/minsaude/status/801168396867944448
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QUÍMICA 
 
17. Também conhecida como pedra no rim, o cálculo renal é formado por pequenos cristais, que podem se alojar tanto nos 

rins como em outro órgão do sistema urinário. É bem sabido que a maioria dos cálculos de cálcio são constituídos prin-
cipalmente por oxalato de cálcio (CaC2O4), cerca de 80% em massa. Em um processo médico de rotina, um cálculo re-
nal foi extraído de um paciente e, posteriormente, a massa do cristal foi determinada apresentando um valor de 90 mg. 
De acordo com o enunciado, encontre o número de átomos do elemento cálcio presentes no cálculo renal do paciente 
em questão. 
 

Note e adote: número de Avogadro NA = 6,02 x 1023 entidades elementares-1. 
 

 3,38 x 1020 átomos de cálcio. 
 3,38 x 1023 átomos de cálcio. 
 4,22 x 1020 átomos de cálcio. 
 4,22 x 1023 átomos de cálcio. 
 6,76 x 1020 átomos de cálcio. 

 
O texto a seguir refere-se às questões 18 e 19. 

 
Uma multidão ganhou as ruas de Curitiba em nome da solidariedade no dia primeiro de maio de 2019, dia em que se 
comemora o Dia do Trabalhador. A corrida de rua foi criada para arrecadar fundos que foram destinados à construção 
do Hospital Erastinho. Devido à repercussão do evento, um profissional da área de saúde comentou o consumo de 
energia dos participantes em corridas de modo geral. Para o cálculo do valor energético, foi utilizada, como base, uma 
atleta muito ativa de 1,70 m de altura, 30 anos de idade e massa corpórea de 70 kg. De acordo com a literatura, é pos-
sível estimar o gasto energético diário em (Kcal) de adultos utilizando fatores de atividade diferenciados. O quadro a 
seguir retrata a estimativa energética. 

 

Estimativa de 

energia 

 

Gasto Energético Total 

 
Homens: 662 - (9.53 x I) + FA x (15.91 x P) + (539.6 x A) 

Mulheres: 354 - (6.91 x I) + FA x (9.36 x P) + (726 x A) 

 
I = idade em anos; FA = Fator Atividade; P = massa em Kg; A = Altura em metros. 
 
Fator Atividade 

 

1,0 – 1,39: sedentário, atividades diárias de casa, andar até o ônibus. 

1,4 – 1,59: Baixa atividade, atividades diárias mais 30-60 minutos de atividade moderada (ex: 

caminhada de 5 a 7 quilômetros) 

1,6 – 1,89: Ativo, atividades diárias mais 60 minutos de atividade moderada. 

1,9 – 2,5: Muito ativo, atividade diárias mais no mínimo 60 minutos de atividade mode-
rada, mais um adicional de 60 minutos de atividade intensa ou 120 minutos de ativida-
de moderada. 

 
COSTA, A. A.; SILVA, J. M. F.; VIEBIG, R. F. ATUALIZAÇÃO SOBRE ESTIMATIVAS DO GASTO CALÓRICO DE ATLETAS: USO DA DISPONI-

BILIDADE ENERGÉTICA. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. 2017: Vol. 11, N° 66, p. 788-794. 
Note e adote:  

 
Para uma pessoa de 70 Kg, o gasto calórico em uma corrida é de aproximadamente 10 Kcal/min; valor nutricional do 
macarrão 157 Kcal por porção de 100 g; número de Avogadro 6,02x1023 moléculas-1; rendimento do processo igual a 
100 %. 

 
18. Sabendo-se que, para completar a prova de 10 km de corrida a atleta gastou por volta de meia hora, marque a alterna-

tiva CORRETA, que traz a porcentagem de energia gasta durante a corrida em relação ao total diário para o fator ativi-
dade máximo.   

 
 Aproximadamente 11,00%. 
 Aproximadamente 16,00%. 
 Aproximadamente 20,00%. 
 Aproximadamente 25,00%. 
 Aproximadamente 30,00%. 
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19. Para completar os 10 km de prova, a participante deverá ter reserva energética suficiente para suprir o gasto energéti-
co. Para tal fim, a energia provém de uma porção de macarrão ingerida antes da prova. Supondo que o macarrão seja 
composto somente por glicose (C6H12O6), assinale a alternativa CORRETA, que demonstra o número mínimo de molé-
culas de glicose ingeridas pela atleta para o percurso de 10 km. 

 
 3,02 x 1023 moléculas de glicose. 
 6,40 x 1023 moléculas de glicose. 
 8,40 x 1021 moléculas de glicose. 
 9,40 x 1022 moléculas de glicose. 
 5,00 x 1025 moléculas de glicose. 

 
20. Leia o texto a seguir. 
 

O lúpulo, Humulus lupulus, é uma trepadeira perene, pertencente ao grupo das urticáceas e à família Cannabinaceae, 
suas flores fêmeas apresentam grande quantidade de resinas amargas e óleos essenciais, responsáveis por conferir 
amargor e aroma a algumas bebidas alcoólicas fermentadas, além de possuir propriedades bacteriostáticas. A glândula 
lupulina é responsável pela produção dos principais compostos relacionados às características amargas, dentre eles se 
destacam os alfa-ácidos. Estes possuem baixa solubilidade em água, e, ao serem parcialmente dissolvidos, não reve-
lam sabor amargo algum. O sabor amargo é originado após a isomerização dos ácidos humulona, cohumulona e ad-
humulona durante o processo de aquecimento da mistura reacional. As estruturas a seguir demonstram o processo de     
isomerização dos Alfa-ácidos em isso-alfa-ácidos. 

 
 

R

OH O

O

OH

O
H

R

O

OHO

OH

O
H

R

O

OHO

OH

R1 = CH2CH(CH3)2 Humulona
R2 = CH(CH3)2 Cohumulona
R3 = CH(CH3)CH2CH3 Adhumulona

Isomerização

Alfa-ácido

5

4

5

4

trans-iso-alfa-ácido cis-iso-alfa-ácido

 
 

SPIES, J. A. Estudo Sobre A Isomerização De Alfa-Ácidos De Lúpulo Na Produção De Cerveja Artesanal Em Diferentes Condições De Processo. 
Univates; monografia, centro de ciências exatas e tecnologia: p. 28-32. 

 
Conforme o enunciado e as estruturas químicas apresentadas, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 Na estrutura do alfa-ácido, há um caso de isomeria por compensação. 
 Caso seja formado o alfa-ácido cohumulona, pode-se afirmar que uma função éster está presente em sua estrutura. 
 Soluções aquosas concentradas de alfa-ácidos têm amargor moderado e seu consumo deve ser evitado. 
 As estruturas dos iso-alfa-ácidos distinguem-se em função do arranjo espacial da função álcool terciário localizado 

no carbono 4 e também em função do formato da cadeia lateral R. 
 Na formação do alfa-ácido humulona, pode-se afirmar que o grupo funcional carbonila é oxidado no decorrer da 

isomerização. 
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21. Leia o texto a seguir. 
 

O caso de doping envolvendo dois jogadores de um clube de futebol da grande Curitiba se deu pelo uso de uma subs-
tância termogênica sem regulamentação no Brasil. Essa substância termogênica não tem aprovação da ANVISA 
(Agência de Vigilância Sanitária), de acordo com a resolução Nº 537, de 23/02/2017, para ser utilizada em produtos 
comercializados no Brasil. Os termogênicos são substâncias que agem aumentando a temperatura corporal através da es-
timulação dos sistemas cardiovascular, respiratório e nervoso central. Os resultados da termogênese são um aumento do 
metabolismo basal e uma maior queima de gordura.  

 
https://www.tribunapr.com.br/esportes/athletico/-entenda-a-substancia-que-causou-doping-no-athletico/. Acesso em: 27/05/19 . 

 
As estruturas a seguir retratam algumas das substâncias termogênicas conhecidas. 

 

CH3

OH

NH
CH3

N

N
N

N

CH3

O

CH3

OCH3

N
CH3H

OH

OH

NH
OH

OH

OH

Efedrina Cafeína Sinefrina Higenamina
 

 
Um laboratorista realizou uma Análise Elementar (CHN) a fim de verificar qual dos termogênicos foi utilizado pelos jo-
gadores. A análise elementar é uma técnica muito utilizada para a determinação das porcentagens de carbono, hidro-
gênio e nitrogênio em uma amostra. A leitura do resultado da análise feita pelo laboratorista foi C (70.83%), H (6,32%) 
e N (17,69%). Em conformidade com o enunciado, assinale a alternativa CORRETA. O termogênico responsável pelo 
doping foi 

 
 Efedrina de fórmula molecular C10H15NO. 
 Cafeína de fórmula molecular C8H10N4O2. 
 Sinefrina de fórmula molecular C9H13NO2. 
 Higenamina de fórmula molecular C16H9NO3. 
 Higenamina de fórmula molecular C16H17NO3. 

 
22. Leia o texto a seguir. 
 

Os peptídeos são biomoléculas que contém de dois a dezenas de resíduos de aminoácidos unidos entre si através de 
ligações peptídicas. É possível realizar a síntese de peptídeos de três maneiras são elas: síntese química, síntese en-
zimática (ou biocatalisada) e síntese via DNA recombinante. Em especial a síntese química é assim denominada por-
que utiliza um reagente químico para ativar o ácido carboxílico de um Nα-acil-aminoácido peptídico (RCOOH, compo-
nente carboxílico, doador de acila), o qual sofre o ataque do grupo α- amino de outro aminoácido resultando na forma-
ção da ligação peptídica entre eles. A seguir é demonstrada a representação geral da formação de uma ligação amida. 

 
MACHADO, A.; LIRIA, C. W.; PROTI, P. B.; REMUZGO, C.; MIRANDA, M. T. Sínteses Química E Enzimática De Peptídeos: Princípios Básicos E 

Aplicações.  Quim. Nova: 2004, Vol. 27, No. 5, p. 781-789. 
 
 
 

R
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O

R
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N
H

O

R'

+

 
 
 
 

Na síntese do tetrapeptídeo Gly – Ala – Gly – Phe, sendo que o componente carboxílico é ativado na forma RCOX e 
X=Cl, assinale a alternativa CORRETA que melhor representa o número de ligações peptídicas no tetrapeptídeo e a 
massa molar do composto formado.  

https://www.tribunapr.com.br/esportes/athletico/-entenda-a-substancia-que-causou-doping-no-athletico/
https://www.tribunapr.com.br/esportes/athletico/-entenda-a-substancia-que-causou-doping-no-athletico/
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Note e adote: rendimento da reação é 100%; todos os reagentes são puros; tetrapeptídeo em pH fisiológico; Gly (áci-
do 2-aminoacético), Ala (ácido 2-aminopropanoico) e Phe (ácido 2-amino-3-fenilpropanoico) 

 
 3 ligações peptídicas e massa molar do tetrapeptídeo igual a 404 g/mol. 
 3 ligações peptídicas e massa molar do tetrapeptídeo igual a 350 g/mol. 
 2 ligações peptídicas e massa molar do tetrapeptídeo igual a 368 g/mol. 
 3 ligações peptídicas e massa molar do tetrapeptídeo igual a 386 g/mol. 
 2 ligações peptídicas e massa molar do tetrapeptídeo igual a 350 g/mol. 

 
23. Leia a seguir. 
 

A ONU elegeu 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica, em deferência à primeira publicação da Tabela organiza-
da por Dmitri Ivanovich Mendeleev, em 1869. Passaram-se 150 anos deste então, e hoje ela está presente nas salas 
de aula e em quase todos os livros de Química. Nela estão todos os elementos químicos conhecidos. Assim como as 
letras do alfabeto compõem as palavras, os elementos compõem todas as substâncias e materiais que conhecemos e 
proporcionam conforto e qualidade vida através da Química. 
Se a Tabela periódica elaborada por Mendeleev tivesse surgido 50 anos depois mais tarde do que 1869, já na era 
quântica, talvez ela tivesse a forma proposta por Charles Janet que em 1928 que propôs uma tabela periódica montada 
de acordo com as configurações eletrônicas dos elementos químicos conhecidos. A Tabela Periódica proposta por 
Charles Janet está representada a seguir: 

 
TOMA, H. E. Aitp 2019 - Ano Internacional Da Tabela Periódica Dos Elementos Químicos. Química Nova, São Paulo, Vol. 42, N° 4, p. 468-472.    

 

 
 

Em concordância com o enunciado e a tabela periódica de Charles Janet, encontre a alternativa CORRETA. 
 

 O raio iônico do íon óxido é maior que o raio iônico do íon brometo. 
 A sequência dos elementos químicos do segundo período bloco p (2p) está em ordem crescente de raio atômico.  
 O elemento cobre pode apresentar dois estados de oxidação o íon Cu1+ e o íon Cu2+, portanto se trata de um metal 

de transição do bloco d do terceiro período da classificação periódica. 
 Os elementos químicos do bloco d são chamados de elementos representativos.  
 Na comparação de um elemento metálico na forma de íon X+3 localizado no terceiro período do bloco p com um gás 

nobre Y do segundo período do bloco p, pode-se afirmar que o raio iônico de X+3 é menor que o raio de Y. 
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MATEMÁTICA 
 

24. Considere a função f : →  definida por   
 

1,  se x 2

f(x)

x f(x 1),   se x 1


= 
  − 

  

 

Se  1f(8) f(m 4)
15

f(m 6) f(10)

− −
=

− 
  e  

3 6 9 (3n)
729

f(n)

   
= , então, é CORRETO afirmar que:    

 

  m n 42 =    
 

  m n 8+ =   
 

  n m 1− =  
 

  n m 3 =   
 

 n m      
   

25. O número total de soluções inteiras da inequação modular 
 

2

sen x cos x sen x 1 3
12 12 6

π π π      + + −             
 

contidas no intervalo real  0; 12  é igual a: 

 

 1   
 3  
 4 
 6 
 12 

 

26. É CORRETO afirmar que a função f : A B→ , definida por 
2f(x) x 100= − , admitirá inversa se   

 

 ( ) ( )A 10, e B 0,=  = 
  

  )A 0, e B=  =
   

  )A e B 100,= = − 
   

 ( )  )A , 0 e B 100,= − = − 
  

    )A 20, 30 e B 300, 801= =
  

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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27. Os quatro jarros de barro da figura (fora de escala) são semelhantes e, em cada um deles, a medida da altura é igual 
ao triplo da medida do diâmetro da própria base. O jarro C tem o dobro da altura do jarro A. (figuras  

 

 
 

Considerando que a capacidade aproximada do maior desses jarros (D) é de 10 litros e que a medida de sua altura é 
igual a 15 vezes a medida do diâmetro do jarro menor (A), qual a capacidade aproximada do jarro C?  

 

 0,080 L 
 0,640 L 
 1,600 L 
 4,000 L   
 8,000 L 

 

28. Se 3M M= , então é CORRETO afirmar que a matriz quadrada M, cujo determinante é diferente de zero,     
 

 tem determinante igual a 1. 
 é a matriz identidade. 
 não admite inversa. 
 tem determinante maior do que 1.    
 é igual à sua inversa. 

 

29. Sendo x um número real tal que 
1

x 5,
x

+ = com x x,  é CORRETO afirmar que o valor de 
1

x
x

−  é igual a:     

5−     
 

 5   
    
 3   
 

7    
 

 7−   
 
 

30. Sendo D o conjunto que contém todos os divisores do número 4200, e apenas esses divisores, considere os conjuntos 
 

 A x D/  x é múltiplo de 6=      e      B x D/  x é múltiplo de 15 .=   

 

Ao todo, quantos elementos do conjunto A B  não são múltiplos de 10? 
 

 8. 
 10.  
 20. 
 48. 
 420.  

 
 
 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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31. Todos os alunos de primeira, segunda e terceira séries do Ensino Médio de determinada escola votaram na eleição que 
elegeu os novos responsáveis pela administração da escola. Exatamente 60% desses alunos de primeira série, 66% 
dos de segunda série e 30% dos de terceira série votaram na chapa que recebeu 60% do total dos votos desses alu-
nos do Ensino Médio. Ninguém votou em mais de uma das chapas que concorriam. 

 
Se um dos alunos dessas três séries do Ensino Médio foi selecionado ao acaso para acompanhar a apuração dos vo-
tos, então, dado que ele não é da primeira série, qual a probabilidade de que ele seja aluno da terceira série? 

 
 

 

1

6   
 

 

1

5    
        

 

3

10   
 

 

1

3    
 

 

3

5   
 

 
32. A reta r intersecta a circunferência de equação 2 2x y 8y k 0+ − + =  nos pontos de coordenadas (a, 3)  e (0, 6), conforme 

indicado na figura a seguir.  
 

Determine, em unidades de área, a área da região hachurada. 
 
 

 

 

15 3 2

3

π−

   
 
 

 5 3 1,5π−    
 
 

 4 3   
 
 

 

2
6 3

3
π−

   
 
 

 

18 2

3

π−

  
 
 
 
 
 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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FÍSICA 
 
 

33. Leia o texto a seguir. 
 

A laringoscopia indireta é um exame de grande utilidade no diagnóstico de lesões laríngeas. É de fácil execução, per-
mitindo a visualização de todas as estruturas laríngeas. [...] O material usado na laringoscopia indireta envolve, além da 
fonte de luz, um espelho laríngeo (ou espelho de Garcia), gaze e fonte de calor. O espelho laríngeo consta de um cabo 
metálico longo, com um espelho em uma de suas extremidades. [...] A fonte de calor pode ser uma lamparina, por 
exemplo, e serve para aquecer o espelho laríngeo [...]. 

 
 Adaptado de: 

MOUSALLE, S et al. Guia Prático de Otorrinolaringologia anatomia, fisiologia e semiologia. Porto Alegre: EDIPICRS, 1997. 

 

A respeito do texto e com base nos conceitos físicos envolvidos, é CORRETO afirmar que 
 

 o espelho laríngeo deve ser do tipo convexo, para fornecer uma imagem ampliada das estruturas laríngeas, facili-
tando, assim, o diagnóstico do otorrinolaringologista. 

 o aquecimento do espelho laríngeo tem como objetivo curvá-lo em decorrência da dilatação térmica. Dessa forma, a 
imagem formada pelo espelho torna-se real e ampliada, facilitando, assim, a visualização das estruturas laríngeas. 

 considerando que o espelho laríngeo é plano, as imagens formadas por ele das estruturas laríngeas são reais, direi-
tas e de mesmo tamanho que as estruturas observadas. 

 o aquecimento do espelho laríngeo impede que o vapor d’água presente no ar expirado se condense ao tocar no 
espelho, evitando, assim, seu embaçamento, o que prejudicaria a visualização das estruturas laríngeas. 

 caso o otorrinolaringologista aqueça exageradamente o espelho laríngeo, um aumento de temperatura poderá ser 
sentido na ponta do cabo metálico, devido à propagação de calor no cabo, principalmente por convecção. 

 
34. Uma tábua de madeira que possui 2,5 m de comprimento e massa igual a 14 kg é apoiada em uma parede vertical 

perfeitamente lisa, num ponto a 2 m do solo, conforme mostra a figura a seguir. 
 
 

 
 

O centro de gravidade da tábua encontra-se no seu centro geométrico, e o coeficiente de atrito μ entre o plano horizon-
tal e a tábua é igual a 0,75, suficientemente alto para evitar o escorregamento. Sendo g =10 m/s2, é  CORRETO afirmar 
que nesta situação o solo aplica sobre a tábua uma força de módulo F, cuja direção com o solo forma um ângulo θ tal 
que 

 
 sen θ = 2/3. 
 sen θ = 3/8. 
 tan θ = 4/3. 
 cos θ = 3/4. 
 tan θ = 8/3. 
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35. As ondas sonoras são mecânicas e longitudinais que podem se propagar em meios sólidos, líquidos e gasosos.  A 
velocidade (v) de propagação do som em uma barra sólida e longa é dada por uma equação do tipo a b

v Y ρ , onde Y 

é o módulo de Young do material (grandeza relacionada à sua elasticidade, e cuja unidade de medida no SI é o Pa), ρ  
sua densidade e a e b números reais desconhecidos, que podem ser determinados por análise dimensional. A respeito 
do que foi exposto, é CORRETO afirmar: 

 

 Para que a equação 
a b

v Y ρ esteja dimensionalmente correta, os valores de a e b devem ser -2 e 1/2, respecti-
vamente. 

 Para dois materiais que possuem iguais módulos de Young, a velocidade de propagação do som é maior naquele 
que possuir menor densidade. 

 Para que a equação 
a b

v Y ρ esteja dimensionalmente correta, os valores de a e b devem ser 1 e 2, respectiva-
mente. 

 Para dois materiais que possuem iguais densidades, a velocidade de propagação do som é maior naquele que pos-
sui menor módulo de Young. 

 A velocidade do som nos meios sólidos é diretamente proporcional ao produto do módulo de Young (Y) e da densi-

dade ( ρ ). 
 

36. O desenho a seguir esquematiza um circuito elétrico composto por dois resistores, fios ideais de ligação, uma fonte de 
tensão e uma chave seletora. 

 

 

Considerando que a potência dissipada pelo circuito quando a chave seletora (Ch) é ligada na posição 3 é igual ao qu-
ádruplo da potência dissipada pelo circuito quando a chave está na posição 1, é CORRETO afirmar que o valor de R, 
em ohms, é igual a 

 
 2. 
 3. 
 6. 
 9. 
 12. 
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HISTÓRIA 
 
 

37. "Apesar das mudanças ocorridas na civilização romana em tantos séculos de sua permanência na história, havia algu-
mas características que se mantiveram, ainda que sempre transformadas. Duas grandes divisões sociais mantiveram-
se essenciais para os romanos: sempre houve cidadãos e não-cidadãos e livres e não-livres." 
 

FUNARI, Pedro Paulo A. Grécia e Roma. Ed. Contexto. São Paulo, 2001, p. 94. 
 
O fragmento de texto apresenta uma análise a respeito das permanências e transformações da sociedade romana ao 
longo da História.  

 
A partir dessa referência, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 As mulheres romanas não eram consideradas cidadãs, assim nunca recebiam educação formal e não tomavam par-
te em questões políticas, como campanhas eleitorais. 

 Mesmo após o Édito de Caracala, em 212 d.C, o conceito de cidadania estava restrito a civis e militares romanos, 
sendo que os provincianos não possuíam possibilidade de atingi-la. 

 Apesar de manter pessoas em situação de escravidão e da permanência na divisão social entre cidadãos e não ci-
dadãos, a sociedade romana também foi caracterizada pela existência de alguma mobilidade social. 

 Durante o período da República, o direito de compor as Assembleias estava restrito aos cidadãos, desde que fos-
sem exclusivamente patrícios, ou seja, grandes proprietários com poderes políticos e religiosos. 

 Mesmo com a profunda divisão entre livres e não livres, a sociedade romana não pode ser caracterizada como es-
cravista, uma vez que os escravos não eram comprados, e sim adquiridos como espólios de guerra.  

 
38. "A questão que vejo como perigosa e pouco examinada nos estudos sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 é o 

fato de que, na busca de novos padrões artísticos e culturais, a Semana foi um evento carregado de triunfalismo, pos-
tura necessária para o choque ambicionado, mas por outro lado inadequada para que se pudesse veicular o outro tanto 
que então também se fazia necessário: produzir, ao lado de uma renovação artística, uma crítica eficaz ao conceito de 
modernização abraçado pela elite dirigente do país".  

 

HELENA, Lúcia. "A Semana de 22, ontem e hoje". Revista Letras de Hoje. Porto Alegre, nº 97, setembro de 1994. 

 

Assinale a proposição CORRETA quanto ao assunto abordado no texto anterior. 
 

 A modernização brasileira do início do século XX teve como grande característica o conservadorismo. Alvo das críticas 
dos modernistas, a própria República era vista como uma amálgama entre as forças oligárquicas e a elite dirigente em 
defesa do que era tradicional, se separando diametralmente da ruptura defendida pela Semana de 22. 

 Por não negar a importância da produção vanguardista europeia, os modernistas da Semana de 22 têm sua crítica ao 
conceito de modernização limitada à proposta de renovação artística calcada nos padrões internacionais. Contudo, a 
adoção das vanguardas europeias como padrão não implicava o abandono de elementos nacionais brasileiros. 

 A modernização, criticada pelos artistas da Semana de 22, acompanhada de um processo de urbanização forçada, ob-
jetivava desvincular o país de uma visão de atraso. Nesse sentido, é notável que os "proventos da escravidão", de que 
falava o abolicionista Joaquim Nabuco, foram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico do país.  

 Processos de modernização são marcados pela alienação de parcelas da sociedade do acesso a direitos e benefícios 
sociais elementares. No Brasil, a crítica desenvolvida pela classe artística foi financiada, sobretudo, por pessoas liga-
das à elite cafeicultora, estando esse financiamento relacionado ao espraiamento da crítica modernista pelo país. 

 O traço triunfalista das performances e obras de arte que compunham da Semana de 22, apontado pelo texto, diz res-
peito ao fato de que a Semana foi tomada de um afã de ruptura, propondo um drástico retorno a um passado visto co-
mo triunfal. 
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39. Observe a imagem a seguir. 
 

 
 

Disponível em: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/338473 Acesso em: 28/05/19. 
 

A pintura acima faz parte da obra do pintor espanhol Francisco de Goya e se chama "O sono da razão produz mons-
tros" (1799). No entendimento geral da obra, aponta-se que o pintor buscou retratar a sociedade ao seu redor, traba-
lhado questões morais decorrentes das mudanças pelas quais passava a sociedade europeia do século XVIII. 
 
A partir de tais referências, analise as proposições abaixo a respeito do contexto europeu do final do século XVIII e iní-
cio do século XIX. 

 

I. Na obra, Goya busca demonstrar os efeitos da ausência do racional. Tais questões têm relação com um con-
texto de mudanças no modo de vida e nos gostos de uma nova sociedade que se gestava no final do século 
XVIII e início do século XIX enquanto vivia uma mudança nos modos de produção em decorrência da Revolu-
ção Industrial.  

II. Apesar de dedicar algumas obras à denúncia da guerra, Goya, assim como outros pintores do período, quase 
não abordou questões políticas e sociais em sua arte. Isso decorre, sobretudo, do fato do século XIX ter sido 
marcado pela inserção da própria arte nas estratégias de consumo de massa. 

III. A influência dos ideais iluministas na pintura foi bastante restrita a Goya, na Espanha, sendo que o advento da 
sociedade industrial e de novos padrões de consumo direcionou completamente a produção artística da época 
ao e submetê-la às regras do mercado.  

IV. "O sono da razão produz monstros" é uma das obras mais referenciadas no Iluminismo espanhol, que no final 
do século XVIII, se desenvolvia em uma Espanha enfraquecida pela baixa na arrecadação da prata americana, 
pelo aumento progressivo da inflação, a instabilidade política que era fruto de perdas como a independência 
dos Países Baixos e o fim da União Ibérica. 

  

 I, II e III.  
 I e II.  
 I, III e IV.  
 I e IV. 
 II, III e IV.  

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/338473
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/338473
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40. “Por intermédio de suas normas de produção, de trabalho, de financiamento e de cooperação com outras firmas, as 
empresas transnacionais arrastam outras empresas e instituições dos lugares onde se instalam, impondo-lhes compor-
tamentos compatíveis com os seus interesses. Mas a vida de uma empresa vai além do mero processo técnico de pro-
dução e alcança todo o entorno, a começar pelo próprio mercado e incluindo também as infraestruturas geográficas de 
apoio, sem o que ela não pode ter êxito". 

 
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização – do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2006. p. 77 

 
Ao analisar, especificamente, o contexto brasileiro da década de 1990, o fragmento de texto se relaciona a/ao  

 
I. discussão sobre a importância do Estado Nacional enquanto regulador do mundo financeiro e também respon-

sável pela construção das infraestruturas geográficas que são necessárias para o desenvolvimento das empre-
sas transnacionais citadas. 

II. debate sobre o papel do Estado e adoção de ações de regulação versus desregulamentação econômica. Essa 
controvérsia é produto de uma visão do mercado como um conjunto de instituições autônomas, descoladas das 
instituições sociais.  

III. enfraquecimento do papel do Estado nacional no Brasil, uma vez que as empresas transnacionais têm força 
por si só de impor suas condições políticas e econômicas no país, bem como regular o fluxo das finanças e 
construir suas próprias infraestruturas geográficas.  

IV. visão da globalização enquanto empecilho para construção de um projeto nacional, pois a diluição das frontei-
ras econômicas a partir da ação das empresas transnacionais e a expansão da circulação de informações leva 
a um irreversível processo de perda da soberania nacional nos países globalizados. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 
  

 II e III, apenas. 
 I e II, apenas. 
 I e III, apenas. 
 II, III e IV. 
 I, II, III e IV. 

 
GEOGRAFIA 

 
41. Analise os dados a seguir. 
 

Brasileiros no exterior 

 

Estados Unidos 1.200.000 

Paraguai 500.000 

Japão 300.000 

Reino Unido 150.000 

Portugal 147.500 

Itália 132.000 

Espanha 110.00 

Alemanha 46.000 
 

Fonte: http://abiinter.net/brasileiros-no-exterior. 

 
Os dados permitem concluir que os brasileiros que buscam como destino os países em desenvolvimento atuam princi-
palmente no(a) 

 
 indústria. 
 setor secundário da economia. 
 setor de alta tecnologia. 
 no setor de prestação de serviços. 
 setor primário da economia. 

 

http://abiinter.net/brasileiros-no-exterior
http://abiinter.net/brasileiros-no-exterior


 

          Pontifícia Universidade Católica do Paraná – AMERICAN ACADEMY – Edital nº 10/2019 
Pág. 22/30 

AMERICAN ACADEMY   

42. Se já não bastassem todos os transtornos que uma inundação traz, há ainda, após o recuo das águas, o alto risco de 
contaminação, que expõe a população a inúmeras doenças e ao aumento na incidência de acidentes como afogamen-
tos, lesões corporais e choques elétricos. Há também um aumento na proliferação dos vetores de doenças, como ratos 
e mosquitos, e de picadas de animais peçonhentos, como aranhas, escorpiões e cobras. A maioria das doenças ocorre 
devido à ingestão de água contaminada ou pelo simples contato com essa água.  

 
Fonte: http://www.educacional.com.br/reportagens/enchentes/doencas.asp.  

 
Pode-se elencar diversas doenças relacionadas à dinâmica das inundações em áreas urbanas, excetuando-se a(o) 

 
 sarampo. 
 leptospirose. 
 hepatite A. 
 cólera. 
 dengue. 

 
43. Analise os dados a seguir. 
 

 

Condições de superfície Perda de solo medida (kg/ha) 

Mata nativa 4 

Pastagem 700 

Culturas perenes  1.100 

Culturas anuais  38.000 
 

Fonte: Perdas de solos medidas em diversas culturas ao longo de um ano, de acordo com  LEPSCH, I. (1977). Fonte: Conciani, Wilson, 2008. 

 

 
Considerando o modelo de produção agrícola e as mesmas características de clima, solo e inclinação da vertente, uma 
ação para minimizar a perda de solo nas culturas anuais pode ser a(o) 

 
 rotação de culturas. 
 pousio. 
 calagem. 
 plantio direto. 
 eliminação dos agrotóxicos. 

 
44. A Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina emitiu aviso oceanográfico para ressaca e alagamento no 

litoral do Estado para os próximos três dias. Há possibilidade de formação de ondas entre 3 e 4 metros afastadas da 
costa. Perto da praia, as ondas ficam entre 2 e 2,5 metros, o que provoca ressaca.  Por conta do mar agitado, a Defesa 
Civil ressalta que há risco para atividades de pesca e navegação. A orientação é que os moradores do litoral protejam 
embarcações e equipamentos pesqueiros e tenham atenção para edificações, infraestruturas, vias e áreas vulneráveis 
a erosão e inundações.   
 

Fonte: http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/09/fim-de-semana-tem-previsao-de-ressaca-e-alagamentos-em-sc-9918338.html.  
 
As condições meteorológicas previstas pela Defesa Civil de Santa Catarina ocorrerão ou serão intensificadas, caso as 
seguintes condições estiverem ocorrendo: 

 
 lua cheia - ciclone extratropical - frente fria. 
 lua minguante - anticiclone - frente quente. 
 lua nova - anticiclone - frente quente. 
 lua crescente - ciclone extratropical - frente fria. 
 lua minguante - anticiclone - frente quente. 

 
 

 

 
 

http://www.educacional.com.br/reportagens/enchentes/doencas.asp
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/09/fim-de-semana-tem-previsao-de-ressaca-e-alagamentos-em-sc-9918338.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/09/fim-de-semana-tem-previsao-de-ressaca-e-alagamentos-em-sc-9918338.html
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LÍNGUA INGLESA 
 
 

45. Leia o texto a seguir e analise as afirmações que o sucedem. 
 
Avoid Burnout Before You’re Already Burned Out 
According to the World Health Organization, burnout is a workplace issue. 
But just because burnout can happen at work or because of work, doesn’t mean how you use your time outside of work 
can’t help prevent it. As a time management coach, I’ve seen that at the core, burnout prevention is about living out 
what is true about your body, your personality and your reality. You don’t need a dream job. But in your overall life, you 
do need to find time to take care of your health, do things you find refreshing and have a sense of purpose. The closer 
you are to living your truth, the less likely you are to burnout. 

 
https://www.nytimes.com/2019/11/06/smarter-living/avoid-burnout-work-tips.html  

 
I. O texto apresenta três dicas que ajudam a prevenir o esgotamento emocional. 
II. A síndrome mencionada no texto só ocorre no contexto profissional. 
III. Queimaduras provocadas pela exposição a situações de risco profissional são tema do texto. 
IV. As estratégias de prevenção dizem respeito a ações ligadas ao cotidiano. 
V. O gosto pela atividade profissional exercida contribui para a diminuição da incidência da síndrome. 

 
 Somente II e III estão corretas. 
 Somente IV e V estão corretas. 
 Somente I e IV estão corretas. 
 Somente III e IV estão corretas. 
 Somente I e V estão corretas. 

 
46. Assinale a alternativa que apresenta, adequadamente, a relação entre o título e o conteúdo do texto a seguir. 
 

Experts Back Mandatory Bike Helmets but Not All Cyclists Are Sold 
It is a message that was drilled into bicyclists when they were children learning to ride for the first time: Wear your hel-
met so that you do not crack your skull. In some states, that is the law — for minors, anyway. But there are no statewide 
laws mandating that all cyclists, including grown-ups, wear helmets. 
The National Transportation Safety Board begs to differ. The federal agency this week presented the findings of a report 
on bicyclists’ safety and issued a recommendation “that all 50 states, the District of Columbia and Puerto Rico, require 
that all persons wear a helmet while riding a bicycle.” But some biking enthusiasts disagreed. Their reasons touched on 
larger debates about the rights of cyclists, the responsibilities of drivers and the importance of individual rights in the 
face of systemic problems. 

 

https://www.nytimes.com/2019/11/09/us/bike-safety-helmets.html  
 

 Os ciclistas contrariam a medida que obriga o uso do capacete, por considerá-lo necessário somente para crianças. 
 Alguns ciclistas discordam do uso obrigatório do capacete, aspecto apoiado por especialistas. 
 Os ciclistas renderam-se ao suborno do governo. 
 Esse mandato representa uma pequena vitória dos direitos individuais dos ciclistas. 
 Os ciclistas discordam da medida que retira a obrigatoriedade do uso de capacetes 

 
47. A partir da leitura do trecho a seguir, é possível concluir que 
 

'Opioidphobia' stigmatizes chronic pain sufferers, expert says 
At the Toronto Rehabilitation Institute, Dr. Andrea Furlan, a pain specialist, is holding a regular meeting with some of her 
colleagues. Sitting around the table are physiotherapists, pharmacists, doctors and nurses. Other health-care professio-
nals have joined in via teleconferencing. 
The discussion focuses on chronic pain and the role opioids have in treating the condition at a time when current pres-
cribing guidelines in Canada advises doctors to put the prescription pad down. 
On a monitor, someone asks Furlan how she should start tapering her patient who is prescribed opioids. 
"Each patient is different," Furlan said. "I don't have a recipe for everyone. The patients are afraid of the pain getting 
worse. They are afraid of the withdrawal symptoms. You need to provide a lot of education." She also suggests exercise 
and physiotherapy — even diet and sleep can have an impact on chronic pain. 

 
https://www.cbc.ca/news/health/pain-chronic-stigma-pills-opioids-health-addiction-epidemic-1.5344367  

https://www.nytimes.com/2019/11/06/smarter-living/avoid-burnout-work-tips.html
https://www.nytimes.com/2019/11/06/smarter-living/avoid-burnout-work-tips.html
https://www.nytimes.com/2019/11/09/us/bike-safety-helmets.html
https://www.nytimes.com/2019/11/09/us/bike-safety-helmets.html
https://www.cbc.ca/news/health/pain-chronic-stigma-pills-opioids-health-addiction-epidemic-1.5344367
https://www.cbc.ca/news/health/pain-chronic-stigma-pills-opioids-health-addiction-epidemic-1.5344367
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 especialistas em saúde têm discutido e buscado alternativas à prescrição de opioides a portadores de dores crônicas.  
 as diferenças entre pacientes que sofrem de dor crônica traduzem o porquê de opioides não funcionarem. 
 especialistas em saúde discordam das diretrizes adotadas pelo governo canadense quanto à prescrição de opioides. 
 médicos têm se unido em campanhas a favor do uso de opioides em pacientes terminais. 
 somente a educação dos profissionais da saúde os impedirá de aumentarem o número de viciados em opioides. 

 
48. Sobre o texto, é possível afirmar que 
 

Yukon doctors see untapped potential in 'virtual care' 
Yukon doctors are learning about ways to incorporate more "virtual care" into their practices this weekend — essentially, 
working with patients other than face-to-face. 
It could be a simple phone call, or remote video imaging, or listening to a stethoscope over the Internet. 
"It's going to be an opportunity for all the physicians across the Yukon to get together and talk about the potential we 
see for this, for our patients here," said Dr. Katharine Smart, incoming president of the Yukon Medical Association 
(YMA) which is hosting the "virtual care summit" in Whitehorse.   
"I think what we see is a real opportunity to provide care to people in non-traditional settings, such as their home. Espe-
cially in a place like the Yukon where there can be big travel distances to come and see the physician." 

 
https://www.cbc.ca/news/health/pain-chronic-stigma-pills-opioids-health-addiction-epidemic-1.5344367  

 
I. o autor utiliza aspas para demonstrar ressalva quanto ao uso do termo “cuidado” no âmbito virtual. 
II. os “cuidados” discutidos dizem respeito a somente quatro funções. 
III. o texto destaca o potencial inexplorado da modalidade de cuidado virtual. 
IV. o aspecto geográfico contribui para a utilização do recurso em questão. 
V. essa alternativa virtual só serve para a região de Yukon. 

 
 Somente II e V estão corretas. 
 Somente a V está incorreta. 
 As assertivas I, III e IV estão corretas. 
 As assertivas I, II e III estão corretas. 
 Somente a II está incorreta. 

 

49. Qual é a crítica apresentada na tirinha? 
 

 
 

https://dilbert.com/search_results?terms=health 

 
 

 O uso excessivo de tecnologia. 
 O controle de dados de funcionários. 
 A obsessão no uso da tecnologia ligada à saúde. 
 A falta de provisão de seguro saúde por algumas empresas. 
 A falta de cuidado com a saúde devido à preocupação com o trabalho. 

 
 
 

https://www.cbc.ca/news/health/pain-chronic-stigma-pills-opioids-health-addiction-epidemic-1.5344367
https://www.cbc.ca/news/health/pain-chronic-stigma-pills-opioids-health-addiction-epidemic-1.5344367
https://dilbert.com/search_results?terms=health
https://dilbert.com/search_results?terms=health
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50. Assinale a alternativa que identifica, adequadamente, o aspecto humorístico abordado na tirinha. 
 

 
 

https://dilbert.com/search_results?terms=health 

 
 

 Os estilos de cabelo escolhidos para ambos. 
 O fato de ela satirizar características típicas de pessoas mais velhas. 
 A intolerância dela com pessoas que não compartilham das mesmas ideias. 
 O desinteresse do colega de trabalho em compartilhar informações pessoais. 
 O fato de ele exemplificar o aspecto que ela reclamou quando mencionou sua dificuldade de audição. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dilbert.com/search_results?terms=health
https://dilbert.com/search_results?terms=health
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REDAÇÃO 
 

Leia atentamente o trecho do artigo acadêmico a seguir. 
 

A saúde sob a perspectiva da cidadania 
 

Marta Regina Cezar-Vaz 
Nalú Pereira da Costa Kerber 

Paula Pereira de Figueiredo 
 
Ao olhar a Constituição Federal que rege nosso país, verifica-se que a saúde é um direito reconhecido e legitimado. No 
entanto, ao ser analisado numa perspectiva antropológica, percebe-se que sua garantia decorre de jogos políticos, em 
função de uma exigência do processo capitalista, e não em decorrência de ideais humanitários de solidariedade, mora-
lidade, ética e justiça social. Seguindo por essa perspectiva, torna-se mais fácil compreender os motivos que levam a 
sociedade a vivenciar situações que "ferem" os determinantes e condicionantes da sua saúde. 
 

O status de cidadão consiste em uma construção social, que vem sendo modificada no decorrer da história. Na socie-
dade moderna, os cidadãos são visualizados como integrantes de uma sociedade política fundamentada no sufrágio 
universal, na qual todas as pessoas são consideradas iguais perante a legislação; isso, porém, nem sempre ocorre na 
prática. No caso do Brasil e de diversos países latino-americanos, direitos como a educação, a propriedade e a saúde 
vêm sendo negligenciados. 
 

Embora a sociedade perceba que a condição social na qual está inserida não é justa, ela se encontra submersa em 
uma normatização em que essa situação é considerada "normal". O próprio termo “normal” passou para a língua popu-
lar e nela se naturalizou, despertando um conformismo diante daquilo que é o descrito e/ou pregado como habitual. As-
sim, reitera-se a relevância da conscientização dos sujeitos como protagonistas do seu viver e detentores de direitos, a 
fim de que esses possam usufruí-los com o propósito de conquistar a melhoria de sua qualidade de vida. 

 

Paulo Freire (2005) referencia que fazer a sociedade (oprimida) aceitar as imposições como normais é a intenção dos 
opressores, uma vez que não existe a necessidade explícita de que o homem possa/queira mudar/alterar o que é nor-
mal. Visto por essa ótica, percebemos a necessidade de o indivíduo/coletividade conscientizar-se de sua cidadania, a 
fim de construir uma nova normalidade social, mais condizente com suas prioridades. 
 

A conscientização para a cidadania, por meio de um processo crítico e dinâmico, busca o entendimento e a utilização 
da práxis para alcançar a autonomia do indivíduo e da coletividade, permitindo a obtenção de uma saúde consciente. É 
imprescindível que o homem se envolva permanentemente no domínio político, interferindo em sua realidade. Estar 
consciente de seus direitos, dentre eles o de ter saúde, disponibiliza ao homem condições para buscá-lo, exigindo do 
Estado a elaboração e implantação de políticas sociais e econômicas que propiciem o bem-estar da população. 
 

Para modificarmos a situação vigente, torna-se indispensável a iniciativa política e reflexiva de todos os sujeitos, num 
movimento mútuo de respeito aos direitos e deveres inerentes à cidadania. Nessa perspectiva, é importante considerar 
a corresponsabilização do Estado e da sociedade perante a defesa e o atendimento das necessidades sociais, as 
quais incluem a saúde e seus determinantes. 
 

Vislumbrando a saúde como um direito universal, entendemos que de nada irá adiantar a adesão da sociedade a uma 
postura passiva, oprimida e conformada. Por isso, almejamos a construção de sujeitos sociais, políticos, críticos e re-
flexivos, capazes de utilizar a ação e o discurso em benefício individual e coletivo. Acreditamos nessa possibilidade por 
ser a ação a única atividade, política por excelência, exercida diretamente entre os homens, dispensando a mediação 
da matéria.  
 

Dessa forma, para que a população exerça seus direitos conscientemente, torna-se essencial que a sociedade assuma 
caráter equitativo, utilizando a ação e o discurso a fim de possibilitar a todos o despertar para a cidadania, respeitando-
se a dimensão subjetiva e aceitando as pessoas rotuladas como "diferentes"; ou seja, os oprimidos, e não apenas es-
tabelecendo normas que, na maioria das vezes, são excludentes, dificultando o convívio dos indivíduos no meio social. 

 

Diante do exposto, cabe destacar que os profissionais da saúde exercem papel de grande relevância na orientação e 
instrumentalização da população sobre seus direitos e deveres, contribuindo, assim, para a construção de sujeitos so-
ciais, políticos, críticos e reflexivos, capazes de utilizar a ação e o discurso em benefício da coletividade. Dessa forma, 
no cenário atual, não basta culpabilizar o Estado, é preciso o fortalecimento da participação popular, a fim de preservar 
o exercício da cidadania. 
 

 

CEZAR-VAZ, Marta R.; KERBER, Nalú P. C.; FIGUEIREDO, Paula P. A saúde sob a perspectiva da cidadania. In: Revista Mineira de Enfermagem. 
Vol. 13.2. Minas Gerais: UFMG, 2009. 
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Após a leitura atenta do trecho do artigo intitulado “A saúde sob a perspectiva da cidadania”, redija um resumo entre 
8 e 10 linhas.  
 
Para tanto, planeje o resumo, buscando identificar os seguintes dados do texto-fonte: 
 
- tema; 
- principais informações; 
- conclusão. 
 
Lembre-se de que, no resumo, 

 

- é preciso fazer menção aos autores e/ou à fonte; 
- é preciso fidelidade às ideias do texto original; 
- não se faz cópia, faça paráfrase das informações principais; 
- não se usa título; 
- não se emitem opiniões. 
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FÓRMULAS E CONSTANTES FÍSICAS 
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