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 Matemática 

 
1. Maria possui em sua casa uma cartolina no formato de um 

quadrado de lado medindo 3cm. Ela recorta a cartolina de 
modo a obter uma figura em formato de seta, como na figura 
abaixo. Qual aproximadamente é o percentual da área da 
cartolina que foi utilizada por Maria? (Considere que os 
vértices da seta são: dois vértices do quadrado, o ponto médio 
de um dos lados e o centro do quadrado) 

 

a) 20% 

b) 25% 

c) 30% 

d) 35% 

e) 40% 

2. O pai de João, Sr Pedro gosta muito do número 4 e é muito 
supersticioso. Na loteria de sua cidade natal, onde os bilhetes 
são numerados de 1 a 10000, decidiu comprar todos os 
múltiplos de 4 que têm 4 algarismos todos distintos. Quantos 
bilhetes terão de comprar o senhor Pedro?  

a) 898 

b) 988 

c) 1080 

d) 1120 

e) 1180 

 

3. Arthur, atacante do time Recife futebol clube, por treinar 

exaustivamente cobranças de falta após os treinos apresenta 

um alto índice de eficiência. A cada 20 cobranças ele 

consegue fazer o gol em 10 delas, em 4 delas a bola bate em 

uma das traves, em 4 delas o goleiro consegue defender e no 

restante a bola vai para fora. Admita que em um determinado 

jogo, Arthur efetuou 10 cobranças de falta, qual é 

aproximadamente a probabilidade de Arthur fazer o gol em 4 

dessas cobranças?  

 

a) 0,2 

b) 0,3 

c) 0,35 

d) 0,4 

e) 0,5 

 

4. O gerente de uma loja ao perceber que precisava vender todas 

as peças que restavam no estoque da loja, anunciou um 

desconto percentual no dia 28/04/2017, no dia seguinte ele 

divulgou o seguinte anuncio nas redes sociais: Hoje, todas as 

peças terão o triplo do desconto em relação ao dia anterior, 

com isso todas as peças sairão pela quarta parte do preço 

praticado no dia 28/04/2017. Qual a razão entre o preço final 

e o preço inicial das peças? 

 

a) 
2

5
  

 
 

b) 
4

7
 

 
 

c) 
3

16
 

 
 

d) 
1

8
 

 
 

e) 
5

9
 

 
5. Utilize as informações contidas no gráfico abaixo para 

responder à pergunta a seguir: 
 

 
Se considerarmos que o crescimento percentual a partir de 2010 
será o mesmo para os próximos anos, qual será aproximadamente 
a arrecadação das igrejas em bilhões de reais no ano 2017?  

(Adote:( 1,03 )6 = 1,20 ). 
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a) 24,7 

b) 25,2 

c) 25,8 

d) 26,2 

e) 26,7 

 
6. Um engenheiro deseja calcular a distância do ponto A ao 

ponto C, pontos onde será construída uma ponte, mas ele não 
possui nenhuma ferramenta para obter essa distância, mas 
devido ao seu conhecimento em matemática ele teve a 
seguinte ideia. “Como eu possuo uma ferramenta que calcula 
ângulos, conseguirei determinar o comprimento desta ponte”. 
Com isso ele marcou um ponto B, calculou o ângulo BÂC 
obtendo um Ângulo de 85°, caminhou 2km até o ponto A, e 

calculou o ângulo A�̂�C obtendo um ângulo de 65°. Com as 
informações contidas no texto, qual o valor encontrado pelo 
engenheiro para o comprimento da ponte em metros?        

( Adote sen65° = 0,9 ) 
 

 
 
a) 2800     

b) 3000     

c) 3200     

d) 3600     

e) 4000 

 

7. Filipe se interessou por uma casa na praia de carneiros e fez 
a seguinte proposta ao proprietário: Dividir o valor em 24 
parcelas sem juros, de modo que as mesmas formem uma 
progressão aritmética decrescente, sendo que o valor da 
primeira parcela seria R$ 50.000,00, o valor da sexta parcela 
seria R$ 41.000,00. O proprietário aceitou a proposta, mas 
informou a Filipe que se optasse pelo pagamento à vista, 
entregaria a casa por R$ 562.560,00. Se Filipe optasse pelo 
pagamento à vista, qual seria percentualmente sua economia 
em relação ao pagamento parcelado? 

 
a) 10% 

b) 15% 

c) 20% 

d) 25% 

e) 30% 

 
8. O segredo para abertura do cofre de uma seguradora é um 

número formado por 5 algarismos. O proprietário da 

seguradora esqueceu do número, mas lembrou que se 

colocasse o algarismo 1 a direita do número que corresponde 

ao segredo do cofre obteria um número que é o triplo do 

número obtido se colocasse o algarismo 1 à esquerda do 

número que corresponde ao segredo do cofre. Qual a soma 

dos dígitos do número que forma o segredo do cofre? 

 

a) 26 

b) 30 

c) 32 

d) 38 

e) 41 

9. João possui dois reservatórios de forma cúbica, seu filho 
Pedro querendo descobrir a capacidade total dos dois 
reservatórios perguntou ao seu pai qual seria, porém João não 
informou o que Pedro queria, ele apenas disse que as arestas, 
em metros, dos reservatórios são as raízes da equação 3x2 - 
8x + 1 = 0. Considerando que Pedro conseguiu resolver o 
problema, qual o valor aproximado encontrado por ele, em 
litros? 

a) 16200 
b) 17000 
c) 17800 
d) 18500 
e) 19500 

10. Fabiana e Leonardo formam um casal de aventureiros, no dia 
01/05/2017 resolveram realizar uma caminhada por uma trilha 
acidentada, formada apenas por subidas e descidas. Nas 
subidas andaram a 3 km/h e nas descidas a 4 km/h. 
Demoraram, no percurso de ida, 3 horas e 40 minutos e 
regressaram pelo mesmo percurso, no sentido inverso, em 3 
horas e 20 minutos. Qual a distância total da trilha? 

a) 10km 
b) 11km 
c) 12km 
d) 13km 
e) 14km 
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Física 
 
11. Em um jogo de tênis, durante o aquecimento, o tenista Roger 

Federer faz um saque obliquo com velocidade inicial de 5m/s. 

Com o intuito do saque atravessar a rede no ponto mais alto 

da trajetória, a velocidade da bola foi de 3m/s. Qual a altura 

máxima atingida pela bola durante esse movimento 

parabólico, em relação ao ponto do saque? Use : g=10m/s2  

 

a) 0,2m 

b) 0,4m 

c) 0,6m 

d) 0,8m 

e) 1m 

 

12. João, de posse de uma pedra de 2kg, decidiu fazer alguns 

experimentos que vivenciasse os efeitos da força de 

resistência do ar no movimento. Em uma das situações 

abordadas, ele arremessou a pedra para cima com velocidade 

de 10m/s. Na volta, ele verificou que a velocidade com que 

chegou ao solo foi de 5m/s. Sabendo que essa perda de 

energia foi por causa da ação da força de resistência do ar, 

determine o trabalho da força de resistência do ar na prática 

vivenciada acima. 

 

a) 75J 

b) -75J 

c) 100J 

d) -100J 

e) 25J 

 

 

13. Rebeca, para se maquiar, queria um espelho que produzisse 

uma imagem quatro vezes maior do que a imagem produzida 

pelo espelho plano sempre usado por ela. Considerando que, 

na hora de se maquiar, ela fica a 30cm do espelho, determine 

o tipo e o raio da curvatura que o novo espelho deve ter: 

 

a) Côncavo, 80cm 

b) Convexo, 40cm 

c) Côncavo, 40cm 

d) Convexo, 80cm 

e) Plano, 20cm 

 

14. Quando criança um de nossos brinquedos prediletos é o 

escorregador, um dos mais belos exemplos de Física no nosso 

cotidiano. Imagine que uma criança desce de um escorregador 

que se encontra a 5m do solo com uma inclinação de 30º em 

relação a horizontal. Despreze atritos de toda natureza. 

Quanto tempo a criança partindo do repouso leva para tingir a 

base do escorregador? 

  

Use : g=10m/s2 

Sen( 30º) =0,5 

Cos( 30º) =0,86 

 

a) 1s 

b) 2s 

c) 3s 

d) 4s 

e) 5s 

 

15. Quando ocorre uma falha no bombeamento de sangue no 

coração, o desfibrilador, que fornece descargas elétricas 

provenientes de um capacitor, é utilizado para estimular o 

coração a retornar ao seu ritmo normal. Se a energia 

descarregada por um desfibrilador foi de 200mJ quando 

submetido a uma tensão de 50V, qual a capacitância, em mF 

do aparelho? 

 

a) 0,16 

b) 0,20 

c) 0,25 

d) 0,30 

e) 0,40 

 

16. Em uma plataforma de petróleo em alto mar, havia algumas 

lâmpadas ligadas em série. Duas dessas lâmpadas de 

resistências 2 ohms e 3 ohms queimaram. Se a intenção é 

substituir essas lâmpadas por apenas uma. Qual deve ser a 

resistência dessa nova lâmpadas para se ter o mesmo 

aproveitamento? 

 

a) 1ohm 

b) 1, 2 ohms 

c) 1,4 ohms 

d) 1,6 ohms 

e) 1,8 ohms 

 

17. Uma criança prende um boneco de 4kg a um barbante e 

começa a girá-lo executando um movimento circular de raio 

4m. Quando o boneco atinge determinado valor de velocidade 

o barbante atinge um valor máximo de tensão e se rompe. 

Nesse momento, a partícula é lançada horizontalmente 

atingindo uma distância horizontal de 16m. Qual a tensão 

máxima experimentada pela corda?  

 

Considere que a distância do boneco ao chão no momento do 

lançamento era de 8m. 
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Use: g = 10m/s² 

 

a) 40N 

b) 80N 

c) 120N 

d) 160N 

e) 200N 

 

18. João abandonou um livro de Física do alto de um edifício e 1s 

depois seu amigo arremessou outro livro verticalmente para 

baixo com velocidade de 1 m/s. A que distância do topo do 

edifício o segundo livro alcançara o primeiro, 

aproximadamente? 

 

Use: g = 10m/s² 

 

a) 35,5m 

b) 40,5m 

c) 41,5mm 

d) 42,5m 

e) 43,5m 

 

19. Um grupo de jovens decidiu se reunir para formar uma banda 

de música clássica. Nos primeiros ensaios, eles perceberam 

que teriam que estudar bastante, pois as notas musicais de 

cada instrumento estavam diferentes e, como consequência, 

não havia harmonia na música. Qual a qualidade fisiológica do 

som que permite fazer essa diferenciação? 

 

a) Timbre 

b) Intensidade 

c) Velocidade 

d) Amplitude 

e) Frequência 

 

20. Quando se estuda teoria musical é muito comum se deparar 

com a tabela seguinte: 

 
 
De acordo com a tabela podemos afirmar: 

 
a) A nota Si tem maior timbre que a nota Lá. 

b) A nota Sol tem maior velocidade que anota Mi. 

c) a nota Lá tem menor comprimento de onda que a nota Si. 

d) A nota Mi tem maior comprimento de onda que a nota Lá. 

e) A nota Dó tem maior timbre que a nota Lá. 

 

Química 
 
Texto 1 
 

Dia Mundial da Saúde 

 
No dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde. A data foi 
escolhida por ser a de fundação da OMS – Organização Mundial 
da Saúde. Infelizmente, nos últimos meses, um surto de febre 
amarela tem ganhado destaque na mídia brasileira e tem 
preocupado a população. A febre amarela é uma doença infecciosa 
grave, causada por vírus e transmitida por vetores, neste caso, 
mosquitos das espécies Aedes (principalmente Aedes aegypti) e 
Haemogogus. As primeiras manifestações da doença são 
repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor 
muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. Estudos estão 
sendo realizados sobre a substância Metamizol Sódico, nome 
IUPAC:[(2,3-diidro-1,5-dimetil-3-oxo-2-fenil-1metanosulfonato 
sódico)], mais conhecido como dipirona, para atuar no combate as 
dores. 
 
SKLASKI,R. O Dia Mundial da Saúde. Disponível 
em:(https://rodoviariaonline.com.br/dia-mundial-da-saude/) 
Acesso em : 06 Abr.2017 (adaptado). 
 
21. Sobre o METANIZOL SÓDICO cuja fórmula estrutural 

encontra-se abaixo, assinale a alternativa que possui sua 
fórmula molecular e duas funções orgânicas presentes nesse 
composto. 
 

 
Disponível (http://pt.wikipedia.org/wiki/MATANIZOL) 

 
a) C13H17N3O4SNa, amida e fenol 
b) C13H16N3O4SNa, amida e amina 
c) C13H18N3O4SNa, amida e ácido carboxílico 
d) C12H16N3O3SNa, fenol e sal orgânico   
e) C12H17N3O3SNa, ácido carboxílico e sal orgânico 

 
                                                                                      

https://rodoviariaonline.com.br/dia-mundial-da-saude/
http://pt.wikipedia.org/wiki/MATANIZOL
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22. O METANIZOL SÓDICO, cuja fórmula molecular foi 
determinada na questão anterior, é encontrado também no 
remédio chamado NOVALGINA, cuja posologia indica: 

Peso (média de idade):46 a 53 kg (13 a 14 anos) 

Dose única -15 a 35 gotas 

Dose máxima diária – 140 gotas (4 tomadas x 35 gotas) 

Considerando a densidade do METANIZOL SÓDICO igual a 
0,15 g/mL e que um menino de 14 anos tomou a dose máxima 
diária, determine a quantidade aproximada de moléculas que 
ele ingeriu do medicamento. Dados:  

Massa Molar (g/moL) : (C=12; H=1; N=14; O=16; S=32; 
Na=23)   

1 gota = 0,05mL 

Nº AV = 6,0x10²³ 

a) 6,0  x 1021  moléculas 

b) 4,5  x 1021  moléculas 

c) 3,0 x 1021  moléculas 

d) 2,0 X 1021 moléculas 

e) 1,5 x 1021 moléculas 

 

Texto 2                  

Como funcionam o marcapasso e o ressincronizador 
cardíaco? 

A pergunta foi feita a um médico especialista no implante de um 
marcapasso. Pela resposta dele percebemos que tanto um quanto 
o outro são importantes. O marcapasso e o ressincronizador 
cardíacos são compostos por um gerador (circuito eletrônico e uma 
bateria) e eletrodos, que são fios metálicos revestidos por uma fina 
camada de silicone. Conectados ao gerador, conduzem a 
eletricidade para o coração. No caso especial do ressincronizador 
em geral são utilizados um gerador e 3 eletrodos: um para o átrio, 
um para o ventrículo direito e outro para o ventrículo esquerdo. 

 

( Disponível em : 
http://www.deca.org.br/Publica/DiaMarcapasso.aspx) 

Um tipo de bateria do marcapasso é formada pelos metais lítio e 
prata. As semi-reações e os potenciais padrão de redução desses 
metais são: 

Li+(aq) + e–   →  Li (s)      Eo = –3,05 V 

Ag+(aq) + e–   →  Ag (s) E o = +0,80 V 

23. Considere que uma bateria de marcapasso funcionando 
durante certo período, apresente um desgaste de 2,6 g de lítio, 
tendo originado uma corrente de 0,100 A.  Determine quantas 
horas, aproximadamente, essa bateria funcionou gerando 
impulsos elétricos.  
 
Dados: (massa atômica do Li = 7,0; 1F = 96500 C). 

 
a) 10 horas 
b) 8 horas 
c) 4 horas 
d) 2 horas 
e) 1 hora    
 
24. Desde a descoberta dos isótopos radioativos até a atualidade, 

existem diversos exemplos de aplicação dos radioisótopos. 
Uma dessas aplicações está na área médica, tanto no 
diagnóstico quanto no tratamento de doenças. O tempo de 
exposição ou a quantidade de radiação a ser administrada ao 
paciente sempre é controlada em pequenas doses. 

 

http://www.deca.org.br/Publica/DiaMarcapasso.aspx
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Utilizando os conhecimentos sobre radioatividade, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
I. Na transmutação do radioisótopo 43Tc 95 → 42 Mo 95  +   X ,  a 

partícula que representa X é um nêutron. 
II. O   I 131 é um radionuclídeo que pode ser gerado de acordo 

com a seguinte reação A → I 131  +  (Beta)ß- , o nuclídeo  A  
com certeza o Xe 132. 

III. Supondo que o tempo de meia-vida do Co57 é igual a 10,2 
horas, podemos dizer que o percentual da massa desse 
radioisótopo que restará após 51 horas é de 3,125% da 
amostra inicial. 

IV. Se a atividade de certa amostra de Se75 diminuiu de 320 bq 
para 20 bq após 32 dias partindo da amostra inicial, podemos 
afirmar que a atividade dessa amostra após 16 dias era de 80 
bq. 
 
Após a análise dos itens, assinale a alternativa correta. 

 
a) Apenas os itens I e II estão corretos 
b) Apenas os itens III e IV estão corretos 
c) Os itens I, II e III estão corretos. 
d) Os itens II, III e IV estão corretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 
 
25. Alguns procedimentos realizados em laboratório, são úteis 

para uma análise química quantitativa. Um experimento foi 
realizado envolvendo uma mistura de 12,6 g  dos compostos 
listados abaixo, onde através de uma titulação, deseja-se 
determinar o teor do Ibuprofeno (antialérgico) na mistura. 

(Disponível  em  //pt.wikipedia.org ) 

Sabendo que foram gastos 15 ml de KOH a 0,30 mol\L na titulação 
e que a fenacetina não reagiu com a base, a porcentagem do 
Ibuprofeno encontrada é aproximadamente. 

a) 8,1% 
b) 6,9% 
c) 7,4% 
d) 4,6% 
e) 2,1% 

26. A obesidade tem sido motivo de vários estudos e pesquisas na 
área da alimentação onde diz respeito as guloseimas (doces, 
tortas, refrigerantes, etc) que são diet e light.  Nem sempre um 
alimento diet apresenta valor calórico reduzido, como por 
exemplo, um chocolate diet apresenta ausência de açúcar 
mais em compensação é rico em gordura. Entre várias 
amostras dessas guloseimas, foi escolhido uma que 
apresentou 0,5 g de um lipídeo chamado tripalmitina para cada 
50 g do doce.  Buscando um valor calórico reduzido, determine 
a quantidade, em gramas, que uma pessoa poderá comer 
desse doce, a fim de que o organismo produza uma energia 
mínima de 6,86 Kcal, na queima desse composto.   

Dados: (M.Molar da  tripalmitina (800 g\moL) ; Calor de 
combustão do lipídeo = - 5488 Kcal\moL ) 

a) 0,5g 
b) 1g 
c) 10g 
d) 100g 
e) 1000g 
 

27. O tratamento de certas doenças com a maconha, cujo 
princípio ativo é o THC (tetra-hidro-canabinol), tem causado 
preocupação com a utilização desse composto, pois já existe 
um tipo de comércio clandestino, vendendo brigadeiro e o 
famoso brownie trazendo o mesmo componente, mas para 
outros fins. Um pesquisador identificou num desses produtos, 
que não se tratava do THC e sim de um edulcorante natural 
extraído das folhas da estévia(esteviosídeo), uma planta 
latino-americana, cuja estrutura encontra-se abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível                                                                                       
(http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/13530/Alexandre
dissertação_versão_final_corrigida) 
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Diante dessa estrutura e fazendo alguns experimentos com 
esse composto, é correto afirmar o que diz o pesquisador na 
alternativa. 

a) Esse composto quando ingerido, o nosso organismo se 
encarrega de dissolvê-lo rapidamente com as vitaminas 
lipossolúveis. 

b) Os experimentos apontam um caráter básico acentuado 
na estrutura da estévia. 

c) Quando devidamente oxidado pode chegar a um ácido 
carboxílico. 

d) Como todas as funções orgânicas (éster, álcool e éter) 
presentes na estrutura acima pertencem ao grupo das 
funções oxigenadas, vamos encontrar apenas 3 
carbonos quirais. 

e) As ligações intermoleculares predominantes no 
esteviosídeo são do tipo dipolo-induzido – dipolo-
induzido. 

 

28. O velho slogan continua “se beber não dirija”. A ilustração 
abaixo mostra claramente o costume de algumas pessoas. 

 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=desenhos+de+pessoas+embriagadas+tomando+uma+cacha
%C3%A7a 

Observando a figura a cima notamos um bafômetro descartável que 
é utilizado para o teste de teor alcóolico. A reação química que 
ocorre no interior desse bafômetro, encontra-se a baixo: 

 

 

 

 

De acordo com o equilíbrio químico acima, julgue os itens a 
seguir: 

I. O equilíbrio será deslocado para direita, aumentando a 
intensidade da cor verde, quando a concentração de álcool é 
elevada. 

II. O equilíbrio será deslocado para a esquerda quando a pressão 
é aumentada dentro do bafômetro. 

III. A constante de equilíbrio Kp será representada por 

 

Está(ão) correto(s): 

a) I e II apenas. 

b) I e III apenas. 

c) II e III apenas. 

d) I apenas. 

e) I, II e III. 

 

Texto 3   

FUGINDO DOS AGROTÓXICOS 

A grande quantidade de alimentos com agrotóxicos estão fazendo 
a população recorrer ao alimentos orgânicos, ou seja, alimentos 
mais saudáveis. Hoje em dia nota-se que eles chegam a prejudicar 
também o meio ambiente. O comportamento do agrotóxico no 
ambiente é bastante complexo. Quando utilizado, um agrotóxico, 
independente do modo de aplicação, possui grande potencial de 
atingir o solo e as águas, principalmente devido aos ventos e à água 
das chuvas, que promovem a deriva, a lavagem das folhas tratadas, 
a lixiviação e a erosão. Além disso, qualquer que seja o caminho 
do agrotóxico no meio ambiente, invariavelmente o homem é seu 
potencial receptor. 

29. Além dos grupos funcionais dos produtos químicos, o pH do 
solo e a constante de ionização ácido\base destas substâncias 
químicas em estudo tem forte influência no mecanismo de 
adsorção do solo com os agrotóxicos. Quanto maior forem os 
valores de pKa e pKb dos agrotóxicos, terá menor tendência a 
reagir, portanto será menos adsorvido pelo solo. Com base 
nas informações citadas, marque a alternativa correta. 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=desenhos+de+pessoas+embriagadas+tomando+uma+cacha%C3%A7a
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=desenhos+de+pessoas+embriagadas+tomando+uma+cacha%C3%A7a
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=desenhos+de+pessoas+embriagadas+tomando+uma+cacha%C3%A7a
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=desenhos+de+pessoas+embriagadas+tomando+uma+cacha%C3%A7a


 
   
                                                                   Vestibular Medicina 2017.2 

 Medicina 2017.2 – 04/06  
 

 
 

                                                                                                                                                       Página 

 

8 

a) Para um solo de pH igual a 3, teremos um pKa favorável, ou 
seja, solo com menos agrotóxicos. 

b) Para um solo de pH igual a 5, teremos um pKa favorável, ou 
seja, um solo com menor teor de agrotóxicos. 

c) Para um solo de pOH igual a 2, teremos um pKb favorável, ou 
seja, um solo com menor teor de agrotóxicos. 

d) Para um solo de pH igual a 11, implica um pOH = 3 e o pkb 
favorável,ou seja,um solo com menos agrotóxicos. 

e) Para um solo de pOH igual a 3, implica um  pH = 11 e o  pKa  
favorável, ou seja, um solo com menos agrotóxicos. 
         

  Texto 4                                            

OPERAÇÃO CARNE FRACA 

… A Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal nesta 

sexta-feira, 17/04, revelou uma série de artimanhas de frigoríficos 

para ‘encorpar’ os produtos que levavam ao mercado para 

consumo público. Na lista dos ‘ingredientes’ usados estão cabeça 

de porco, a substância cancerígena ácido ascórbico, papelão e 

aditivos. 

http://beta.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2017/03/ 

30. Através de uma denúncia de uma pessoa responsável pelo 
controle de qualidade de um certo frigorífico, a população 
brasileira passou a conhecer as artimanhas da empresa na 
venda de seus produtos. Analise as informações abaixo 
obtidas pelos funcionários da empresa e assinale aquela 
verdadeira. 

a) A ‘maquiagem’ de carnes estragadas com a substância 
cancerígena ácido ascórbico, que funcionava como 
catalisador, diminui a velocidade de deterioração das mesmas. 

b) Mesmo cientes da proibição de utilização de carne de cabeça 
de porco na linguiça, afirmavam que esse componente quando 
repartidos em pequenos pedaços, diminuiria a superfície de 
contato diminuindo a velocidade de deterioração dos 
alimentos. 

c) Grande concentração de tiras de papelão eram colocados em 
salsichas e congêneres para diminuir a velocidade de 
deterioração dos alimentos. 

d) Produtos mais baratos eram utilizados para substituir a carne 
na fabricação dos produtos agropecuários e que em baixas 
temperaturas   diminuiria a velocidade de deterioração dos 
alimentos. 

e) A utilização de carnes vencidas há 3 meses para a produção 
de outros alimentos, estava assegurado que não haveria 
problemas, pois o período de validade seria de até 6 meses. 

 

 
 
 
 

Biologia 
 
Texto para questões 31 e 32. 
 
Pesquisa: peixe contaminado provocou a doença da urina 
escura na Bahia 
 

 
 
Depois de 70 ocorrências registradas na Bahia sobre a doença 
misteriosa que provocava a urina escura, pesquisadores 
concluíram que se tratava da doença de Haff – como já 
suspeitavam alguns médicos. Assim que apresentavam a doença, 
as pessoas se queixavam de fortes dores musculares. 
 
http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2017/03/10/pesquisa-
peixe-contaminado-provocou-a-doenca-da-urina-escura-na-bahia-
667323.php 
 
Apesar da necessidade de mais estudos, as dores musculares 
podem ser decorrentes da rabdomiólise, destruição de células 
musculares pela ingestão de uma toxina presente em peixes.  
O diagnóstico diferencial deve incluir outras síndromes tóxicas nas 
quais ocorra rabdomiólise (por exemplo, envenenamento por 
arsênico, mercúrio ou organofosforados). 
 
31. As toxinas que estão citadas no texto podem se acumular ao 

longo da cadeia alimentar, fenômeno conhecido: 

 
a) Eutrofização 

b) Bioacumulação 

c) Fermentação 

d) Biomagnificação 

e) Quimiossíntese 

 
32. A rabdomiólise citada no texto anterior tem como uma de suas 

consequências o aparecimento de urina escura. Este sintoma 

está associado à: 

 
a) Lesão hepática causada pela transformação de bilirrubina em 

urobilinogênio. 

http://beta.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2017/03/
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b) Insuficiência renal causada pela liberação de mioglobina das 

células musculares. 

c) Destruição das hemácias e liberação de hemoglobina no 

sangue. 

d) Lesão hepática com acúmulo de ureia e ácido úrico liberados 

na urina. 

e) Insuficiência renal decorrente da mudança de pH e 

consequente oxidação da ureia. 

Texto 5 
 
O Brasil é o segundo maior produtor de Organismos 
Geneticamente Modificados (OGMs) do mundo, perdendo 
somente para os Estados Unidos. Um estudo realizado pela 
Céleres, consultoria focada em agronegócios, divulgou que o Brasil 
possui 37,1 milhões de hectares destinados apenas à plantação de 
transgênicos. Essa quantidade representa mais da metade do 
território destinado a atividades agrícolas que, segundo o IBGE, 
representa 67,7 milhões de hectares em 2013. 
Com o desenvolvimento da biotecnologia brasileira, no final de 
2011 a CTNBio aprovou a produção comercial do primeiro OGM 
desenvolvido exclusivamente com tecnologia brasileira pela 
EMBRAPA. O novo feijão-carioca é resistente ao vírus do mosaico 
dourado e deve começar a ser cultivado no Brasil até 2015. 
 
https://www.epochtimes.com.br/brasil-e-o-segundo-maior-
produtor-de-ogms-do-mundo/#.WPt-hfnyvIU 
 
33. Dos organismos geneticamente modificados, os mais 

conhecidos são os transgênicos, mas nem todo OGM é um 

transgênico. Qual dos exemplos a seguir pode ser classificado 

como OGM, mas não como um transgênico? 

 

 

a) A banana Musa acuminata Colla apresenta o gene LT-B da 

bactéria Escherichia colli, que produz um antígeno utilizado 

como vacina oral para cólera. 

b) A introdução do gene que produz a enzima Poligalacturonase 

no tomate (Lycopersicum esculentum), encontrado da própria 

planta, com a intenção de retardar o amadurecimento do fruto. 

c) O algodão Gossypium hirsutum recebe o gene CrylA da 

bactéria Bacillus thuringiensis produtor de uma endotoxina 

que confere resistência a larvas de lepidópteros. 

d) A soja Glycine max recebe o gene da bactéria Agrobacterium 

tumefaciens que confere resistência a herbicidas. 

e) A introdução do gene da bactéria Erwinia uredovora na 

variedade dourada do arroz Oryza sativa, que determina a 

produção de beta caroteno, precursor da vitamina A. 

 
34. Para a produção do feijão carioca resistente ao vírus do 

mosaico-dourado foi usada uma técnica não usual. Em vez do 

transgene codificar uma proteína, houve a formação de um 

“grampo” de RNA, após a transcrição, formando pequenos 

RNAs que se degradam após o processamento. Os grampos 

de RNA agem: 

 

a) Impedindo a tradução do RNA mensageiro viral. 

b) Estimulando a produção de anticorpos específicos. 

c) Inibindo a duplicação do DNA da célula hospedeira. 

d) Permitindo a formação de proteínas inibidoras da síntese do 

capsídeo. 

e) Acoplando-se ao capsídeo viral e impedindo assim, sua saída 

da célula. 

 

35. Existem muitas críticas, tanto ecológicas como de saúde 

pública, na utilização de transgênicos na agricultura. Porém 

existem técnicas como a utilizada na produção do feijão 

carioca pela EMBRAPA, que minimizam os ricos e podem 

levar à diminuição dessas críticas. Entre as vantagens na 

utilização de transgênicos na agricultura, não podemos citar a 

(o): 

 

a) Redução de custos de produção. 

b) Tolerância a condições ambientais adversas. 

c) Aumento do valor nutritivo. 

d) Elevação da produtividade. 

e) Preservação de espécies nativas. 

 

36. A cor dos olhos é uma característica que apresenta grande 

controvérsia no mundo científico quanto a elucidação de seu 

mecanismo de herança. Uma das hipóteses é que seja um 

caso de interação gênica quantitativa que envolve quatro 

pares de genes, como mostra a tabela a seguir: 

Herança quantitativa da cor dos olhos na espécie humana 

Alelos aditivos Fenótipos 

0 Azul-claro 

1 Azul-médio 

2 Azul-escuro 

3 Azul acinzentado (cinza) 

4 Verde 

5 Avelã (mel) 

6 Castanho-claro 

7 Castanho-médio 

8 Castanho escuro 

 
Se considerarmos essa hipótese, qual a chance de um casal de 
olhos verdes, em que cada um tem o pai de olhos castanhos 
escuros, ter uma criança com olhos avelã? 
 
a) 1/256 

b) 8/256 

c) 28/256 



 
   
                                                                   Vestibular Medicina 2017.2 

 Medicina 2017.2 – 04/06  
 

 
 

                                                                                                                                                       Página 

 

10 

d) 56/256 

e) 70/256 

 
37. A respiração celular ou respiração aeróbia é o processo pelo 

qual a maioria dos seres vivos promove a extração de energia 

dos açúcares. Qual a alternativa que mostra corretamente 

uma das etapas desse importante processo? 

 
a) A glicólise ocorre no citoplasma e é caracterizada pela quebra 

da glicose em três moléculas de piruvato. 

b) O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e consiste na 

redução do ácido cítrico em gás carbônico e água. 

c) A cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais e 

consiste no transporte de elétrons por uma série de proteínas, 

as filoquinonas. 

d) No ciclo do ácido cítrico esta molécula é quebrada, com 

liberação de gás carbônico e captação de hidrogênios pelo 

NAD e pelo FAD. 

e) Na cadeia transportadoras de elétrons o hidrogênio é o 

aceptor final dos oxigênios, dando origem à água. 

 
38. Um grupo de pesquisadores espanhóis descobriu nas 

montanhas dos Pirineus (norte do país) pegadas de uma 

antiga espécie de réptil até agora desconhecida, que viveu 

entre 247 e 248 milhões de anos atrás. 

Em um artigo publicado nesta semana na revista científica 

Plos One, os pesquisadores do Instituto Catalão de 

Paleontologia (IPC) e da Universidade Autônoma de 

Barcelona batizam esta nova espécie de ‘Prorotodactylus 

mesaxonichnus’, apontam em um comunicado. 

Seu rastro foi encontrado junto com um amplo conjunto de 

pegadas de répteis ancestrais dos dinossauros e dos 

crocodilos, um grupo conhecido como Archosauromorpha. 

 

http://istoe.com.br/espanha-cientistas-descobrem-pegadas-

de-reptil-pre-historico-desconhecido/ 

 

As pegadas do ‘Prorotodactylus mesaxonichnus’ podem ser 

classificadas como fósseis? 

 
a) Não. Para ser um fóssil verdadeiro, tem de apresentar restos 

do ser vivo, como ossos. As pegadas são boas pistas para 

encontrá-los. 

b) Sim. As pegadas podem ser classificadas como um vestígio 

do tipo molde interno proveniente da mineralização dos restos 

do animal. 

c) Não. O tempo necessário para considerarmos um rastro de 

seres vivos como fóssil é de no mínimo 500 milhões de anos. 

d) Sim. As pegadas são consideradas um vestígio do tipo molde 

externo ou impressão e apresentam tempo suficiente para 

serem consideradas fósseis. 

e) Não. Para ser considerado um fóssil verdadeiro é necessário 

que haja uma ligação direta entre a espécie encontrada e uma 

atual. 

 

39. Oncogênese é o conjunto de alterações cromossômicas, 

celulares e ou genéticas que podem levar ao desenvolvimento 

de um câncer. Fatores oncogênicos podem ser físicos, como 

aos raios UV, químicos, como toxinas encontradas no cigarro, 

ou biológicos, como alguns tipos de vírus. 

 

Qual alternativa a seguir relaciona corretamente um vírus com 

o câncer por ele estimulado? 

 

a) HBV e câncer de pulmão. 

b) HPV e câncer nos ossos. 

c) EBV e câncer nos linfonodos. 

d) HIV e câncer de laringe. 

e) H1N1 e câncer na vesícula biliar. 

 
40. Uma pessoa vai ao pneumologista com uma tosse seca e 

persistente. Também há queixa de dores de cabeça, febre e 

fraqueza. Durante a anamnese o paciente relata que pratica 

espeleologia (exploração de cavernas) e o médico decide 

solicitar um hemograma e a administração de um antibiótico. 

O hemograma relata uma anemia e elementos leveduriformes 

nos monócitos. Não houve resposta positiva ao antibiótico. 

Qual das infecções a seguir é a mais provável causa da 

doença do paciente? 

 

a) Tuberculose 

b) Difteria 

c) Histoplasmose 

d) Febre maculosa 

e) Gripe suína 

 
41. Uma das primeiras experiências com o mundo das ciências 

que as crianças têm ocorre quando, ainda na escola infantil, 

ela é estimulada a “plantar” sementes de feijão no algodão 

molhado, como mostra a imagem a seguir: 

http://istoe.com.br/espanha-cientistas-descobrem-pegadas-de-reptil-pre-historico-desconhecido/
http://istoe.com.br/espanha-cientistas-descobrem-pegadas-de-reptil-pre-historico-desconhecido/
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http://agincanaverde.blogspot.com.br/2015/06/aprenda-com-
natureza-plantando-feijao.html 
 
Essa experiência pode ser retomada no ensino médio, mas com o 
intuito de entender a ação hormonal que desencadeia esse 
processo de desenvolvimento. Qual alternativa poderia explicar 
melhor esse processo? 
 
a) A liberação de gás etileno estimula o amadurecimento da 

semente e sua consequente germinação. 

b) A água inibe a atuação das auxinas, hormônios responsáveis 

pela dormência das sementes em considerações 

desfavoráveis. 

c) A temperatura mais amena proporcionada pela água, estimula 

as enzimas que produzem o ácido abscísico, hormônio que 

promove a germinação. 

d) Substâncias presentes no algodão inibem a atuação das 

citocininas, hormônios que paralisam a divisão celular em 

condições de stress. 

e) As condições ambientais favoráveis estimulam a ativação das 

giberilinas, hormônios responsáveis pela germinação das 

sementes. 

 
42. Um professor de biologia levou um grupo de alunos para 

conhecer o Vale do Catimbau, primeiro Parque Nacional da 

Caatinga. O professor promoveu entre os alunos, um concurso 

de fotografias que expressassem a diversidade e as 

especializações desenvolvidas pelas plantas da região. Cada 

foto tinha que vir acompanhada de um pequeno texto 

explicando corretamente a importância daquela adaptação e a 

que grupo vegetal pertencia o espécime. Ganhou o aluno que 

mostrou: 

 
a) Os espinhos do juazeiro, folhas atrofiadas que protegem 

contra a desidratação dessa árvore monocotiledônea. 

b) O cladódio do facheiro, caule verde, que assume a 

responsabilidade de fotossíntese devido à atrofia das folhas 

dessa monocotiledônea. 

c) O caule suculento do licuri, palmeira do grupo das 

eudicotiledôneas que armazena água em um parênquima 

aquífero bem desenvolvido. 

d) As flores do mandacaru, grandes, brancas e cheirosas para 

atrair abelhas para polinização dessa eudicotiledônea. 

e) A casca bem desenvolvida do caule da aroeira que representa 

a epiderme com células mortas e impermeabilizadas dessa 

eudicotiledônea. 

 

43. O teste do pezinho é o nome popular do teste de Guthrie, 

médico americano que em 1961 sugeriu a realização de um 

teste sanguíneo para verificar a presença de doenças 

genéticas que dificultam o desenvolvimento normal das 

crianças. No Brasil o teste é gratuito e obrigatório para seis 

doenças, entre elas, podemos citar corretamente: 

 

a) Anemia falciforme, doença caracterizada pala deficiência da 

enzima que acelera a quebra do átomo de ferro na hemácea, 

levando-a a uma deformação. 

b) Deficiência de biotinidase, doença que afeta a produção de 

biotina, vitamina lipossolúvel que atua como coenzima no 

metabolismo das purinas e dos carboidratos. 

c) Fenilcetonúria, doença caracterizada por um defeito na 

enzima fenilalanina hidroxilase, responsável pela conversão 

do aminoácido fenilalanina no aminoácido tirosina. 

d) Fibrose cística, doença que afeta o transporte iônico do sódio 

e de potássio durante a transmissão do impulso nervoso, com 

consequente paralisia muscular. 

e) Hipotireoidismo congênito, doença que se caracteriza pela 

inibição do hormônio TSH pela tireoide e consequente 

diminuição do metabolismo basal do organismo. 

 

44. O botox é o nome genérico da toxina botulínica, produzida pela 

bactéria Clostridium botulinum. Ele é usado nas clínicas de 

estética para minimizar os efeitos das rugas na pele, mas 

também é usado no tratamento de hiperidrose e 

blefaroespasmo, entre outras alterações do organismo. Para 

ter tal eficiência a toxina botulínica age: 
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a) Bloqueando a liberação de acetilcolina na junção 

neuromuscular. 

b) Estimulando a repolarização dos neurônios motores ou 

aferentes. 

c) Inibindo a atuação do GABA, principal inibidor do sistema 

nervoso central. 

d) Ligando-se as proteínas responsáveis pela bomba de sódio e 

potássio. 

e) Impedindo a ligação física encontrada na sinapse entre dois 

neurônios  

 

45. Luiz tem 40 anos e foi ao médico fazer um checkup e saiu com 

uma bateria de exames para realizar. Alguns dos resultados 

do checkup de Luiz estão registrados a seguir: 

 
Qual das alternativas a seguir apresenta uma explicação para os 
resultados do exame? 
 
a) A concentração de glicose está próxima ao limite desejável. 

Caso não seja controlada pode levar ao desenvolvimento de 

diabetes insipidus. 

b) A quantidade de colesterol HDL está acima do desejável, 

podendo acarretar em risco de entupimento dos vasos 

sanguíneos. 

c) A quantidade de triglicerídeos está dentro dos limites 

desejáveis. Caso estivesse alterado poderia ser o indicativo de 

pedras na vesícula. 

d) A quantidade de ácido úrico está elevada, podendo acarretar 

a formação de cálculos renais e o desenvolvimento da doença 

gota. 

e) A creatinina é um resíduo do metabolismo da creatina 

muscular e seus valores podem indicar lesão no fígado e no 

pâncreas. 

 

46. Em um experimento de laboratório foram preparados 3 grupos 

de tubos de ensaio. No primeiro grupo foi colocado uma 

solução com ácido clorídrico e a enzima pepsina. No segundo 

grupo de tubos foi colocado uma solução alcalina contendo a 

enzima tripsina e no terceiro grupo de tubos foi colocado uma 

solução de pH básico, lipase e bile. Foram testados vários 

alimentos em cada grupo de tubos para verificar a ação das 

enzimas digestivas. Indique qual das alternativas a seguir 

apresenta um resultado esperado para o experimento: 

 
a) O grupo 1 promoveu a digestão apenas de lipídios. 

b) O grupo 2 promoveu a digestão apenas de proteínas. 

c) O grupo 3 promoveu a digestão apenas de carboidratos. 

d) O grupo 1 promoveu a digestão de proteínas e lipídios. 

e) O grupo 2 promoveu a digestão de lipídios e carboidratos. 

 
47. O que é e onde fica o mesentério, o 'novo' órgão do corpo 

humano identificado por cientistas. 

A primeira menção ao mesentério publicamente conhecida foi 

feita por Leonardo da Vinci em um de seus escritos sobre a 

anatomia humana no início do século 16. 

Mas esta parte do corpo, que até bem pouco tempo era 

considerada apenas um ligamento do aparelho digestivo, 

acaba de ser reclassificada. 

Ao fim de um estudo que durou mais de seis anos, cientistas 

acreditam agora que a estrutura é, na verdade, um órgão único 

e contínuo. Trata-se, portanto, da mais nova descoberta no 

corpo humano. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-38505488 

 

Qual das alternativas a seguir mostra uma das funções 

conhecidas do mesentério? 

 

a) Auxiliar na irrigação sanguínea das vísceras. 

b) Armazenar glicogênio e outros polissacarídeos. 

c) Produzir enzimas digestivas. 

d) Secretar hormônios que controlam a glicemia. 

e) Absorver excretas nitrogenados. 

 

48. A Senataxina é uma proteína codificada pelo gene SETX, 

envolvido na determinação da ELA (Esclerose Lateral 

Amiotrófica), doença caracterizada por uma atrofia 

progressiva da musculatura esquelética. Quando mutado leva 

a um quadro de ELA juvenil com padrão de herança 

autossômico dominante, localizado no cromossomo 9. A uma 

distância de 12 morganídeos do gene SETX está o gene AB0, 

que codifica as glicosiltransferases responsáveis pela 

transferência dos resíduos específicos de açúcar, GalNaca1-

3 e Gala 1-3, ao substrato H e os convertem ao antígeno A ou 

GLICEMIA DE JEJUM             VALORES DE REFERÊNCIA 

RESULTADO 104mg/dl                             70 a 110 mg/dl 

 

HDL COLESTEROL                  VALORES DE REFERÊNCIA 

 

RESULTADO 48 mg/dl                               > 40 mg/dl 

 

TRIGLICERÍDEOS                    VALORES DE REFERÊNCIA 

 

RESULTADO 148 mg/dl                   DESEJÁVEL < 150 mg/dl 
          LIMÍTROFE 150 a 199 mg/dl 

 

ÁCIDO ÚRICO    VALORES DE REFERÊNCIA 

 

RESULTADO 7,0 mg/dl                              2,5 A 6,0 mg/dl 
 

CREATININA    VALORES DE REFERÊNCIA 

 
RESULTADO 1,2 mg/dl                               0,7 a 1,3 mg/dl 
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B respectivamente, que determinam o principal sistema de 

identificação do sangue humano. 

Pedro apresenta sangue A e é heterozigoto para o sistema 

AB0 e para o gene SETX. Ele casa-se com Cláudia que é 

sangue tipo 0 e recessiva para o gene SETX. Eles querem ter 

uma criança, mas estão com receio de que ela venha a 

desenvolver a ELA. Sabendo que os genes citados estão na 

posição CIS em Pedro, qual a chance deles terem uma menina 

tipo sanguíneo A e que não apresente chance de desenvolver 

ELA devido ao gene SETX? 

 

a) 1,5% 

b) 3,0% 

c) 6,0% 

d) 12% 

e) 24% 

 
49. A hematose é a troca de gases que ocorre entre os alvéolos 

pulmonares e os capilares sanguíneos que os irrigam. O 

oxigênio e o gás carbônico passam através da membrana 

plasmática pelo processo de: 

 

a) Osmose, passando do meio menos concentrado para o meio 

mais concentrado, com gasto de energia. 

b) Difusão facilitada, passando do meio mais concentrado para o 

meio menos concentrado, sem gasto de energia. 

c) Transporte ativo, passando do meio menos concentrado para 

o meio mais concentrado, com gasto de energia. 

d) Transporte em bloco, do meio mais concentrado para o meio 

menos concentrado, sem gasto de energia. 

e) Difusão simples, do meio mais concentrado para o meio 

menos concentrado, sem gasto de energia. 

 
50. Um grupo de amigos, procurando manter a forma, jogam vôlei 

de praia duas vezes por semana. Um dia depois do jogo, 

alguns deles apresentaram uma coceira insistente nos pés e 

nas pernas. Quando um deles decidiu ir ao dermatologista, foi 

diagnosticado com larva migrans, também conhecida como 

bicho geográfico. Essa patologia é causada pelas larvas do 

verme: 

 

a) Ancylostoma duodenale 

b) Necator americanus 

c) Trichuris trichiura 

d) Ancylostoma brasiliensis 

e) Ascaris lumbricoides 
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