PORTUGUÊS/INGLÊS/ESPANHOL/MATEMÁTICA/BIOLOGIA
INSTRUÇÕES
1) Para fazer a prova, você usará este caderno, que possui 10 (DEZ) folhas com perguntas, uma folha de redação e um
cartão-resposta.
2) Verifique, neste caderno de prova, se constam todas as 26 questões do tipo somatório. Observe também se há faltas
ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os trinta minutos iniciais
da prova.
3) Você encontrará questões de proposições múltiplas (tipo somatório).
3.1) As questões de proposições múltiplas contêm, no máximo, sete alternativas numeradas: 01, 02, 04, 08, 16, 32 e 64. A
resposta correta é o valor total do(s) número(s) associado(s) à(s) proposição(ões) verdadeira(s) ou falsa(s), conforme
orientação do enunciado da questão. Cada uma das questões deverá ser assinalada no cartão-resposta mediante
duas marcas, uma na dezena e outra na unidade. Quando a resposta for menor que 10, marque o zero na linha das
dezenas (01, 02, etc.).
3.2) As questões abertas são as que contêm problemas que admitem solução numérica (valores inteiros compreendidos
entre 00 e 99, incluindo estes). Nesse caso, resolva o problema e marque, no lugar próprio da folha de respostas, o
resultado numérico encontrado.
3.3) Confira, nos modelos abaixo, como marcar as suas respostas.
Questão 01 – 63
Questão 44 – Código de opção no vestibular (21 – Eng. Prod. Mecânica)
Questão 02 – 19		
Obs.: veja tabela de códigos no final deste caderno.
Questão 03 – 22						
			
Observe com atenção o preenchimento correto dos resultados
das respostas.

Você marcará nos campos específicos as opções de língua
estrangeira e de curso no vestibular.

4) Procure responder a todas as questões.
5) Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos, use outros
meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos fiscais encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6) Não será permitida a substituição do cartão-resposta caso haja erro de marcação. Para evitar esse problema, preencha
primeiramente a lápis e depois confirme a caneta.
Obs.: use somente caneta esferográfica azul-escura ou preta, inclusive para as folhas-respostas das questões discursivas.
7) Não utilize corretor líquido na marcação do cartão-resposta, pois a leitura óptica poderá ser prejudicada.
8) O gabarito será divulgado ao final da prova na internet através do site www.energia.com.br.
9) Se houver mais de um candidato com a mesma pontuação, o desempate será feito através da verificação do número
de questões corretas nas disciplinas, obedecendo-se à seguinte ordem: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira,
Matemática, História, Geografia, Biologia, Física, Química e Língua Estrangeira (critério também utilizado pela Coperve/
UFSC).
10) Em cada sala há um fiscal de prova. Colabore para que a seriedade do Simulado contribua na sua preparação para o
vestibular.
11) Ao terminar, entregue ao fiscal o cartão-resposta.
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Códigos das opções de curso
01.
54.
02.
64.
03.
65.
04.
05.
06.
07.
63.
08.
09.
59.
10.
50.
49.
11.
12.
13.
15.
55.
16.
17.
14.
66.
57.

Administração
Administração Pública
Agronomia
Antropologia
Arquitetura e Urbanismo
Arquivologia
Biblioteconomia
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências da Computação
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Ciências Econômicas
Ciências Sociais
Cinema
Design
Design Gráfico
Design Industrial
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Aquicultura
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Energia
Engenharia Florestal

18.
70.
71.
19.
20.
21.
61.
22.
67.
23.
24.
25.
62.
46.

26.
27.
28.
43.
51.
29.
68.
30.
31.
32.

Engenharia de Materiais
Engenharia de Pesca
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Produção Civil
Engenharia de Produção Elétrica
Engenharia de Produção Mecânica
Engenharia de Software
Engenharia Elétrica
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Sanitária e Ambiental
Engenharia Têxtil
Engenharias – Aeroespacial; Automotiva; Ferroviária e Metroviária;
Mecatrônica; Naval; Infraestrutura;
Transportes e Logística
Farmácia
Filosofia
Física
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Geografia
Geologia
História
Jornalismo
Letras

33.
34.
35.
44.
45.
69.
47.
36.
52.
37.
38.
39.
72.
40.
56.
58.
41.
42.
48.
73.
74.
53.
60.
99.

Matemática
Matemática e Computação Científica
Medicina
Medicina Veterinária
Moda
Museologia
Música
Nutrição
Oceanografia
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Química
Relações Internacionais
Secretariado Executivo
Serviço Social
Sistemas de Informação
Teatro
Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologias da Informação e Comunicação
Turismo e Hotelaria
Zootecnia
Outros

REDAÇÃO
Proposta 1
Após a leitura dos textos abaixo, elabore uma dissertação sobre o tema: As ações humanas atuais e a herança para
o futuro

Texto 1
Caminhar na praia oferece um misto de sensações reconfortantes. Pisar na areia macia, respirar a brisa carregada
de oxigênio e ter a certeza de que o mar vai apagar nossos passos depois. Isso tudo, provavelmente, faz parte de uma
experiência ancestral. Foi andando pela orla marinha que um pequeno grupo de antepassados nossos aventurou-se para
fora da África pela primeira vez, há cerca de 50 mil anos. Alimentando-se de peixes, mariscos e frutos do litoral do Oceano
Índico e do Mar Mediterrâneo, eles seguiram adiante. Gerações após geração exploraram os recursos daquelas terras
generosas. O grupo inicial, de umas 150 pessoas, cresceu e se multiplicou. Hoje, somos 6 bilhões de humanos. E nossa
caminhada deixa para trás rastros que o planeta não consegue mais limpar.
(Disponível em: <http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2006/10/16>.)

Texto 2
Seis ameaças e uma esperança:
Contaminação dos alimentos: O uso de fertilizantes e pesticidas na agricultura cresceu mais de 350% entre 1961 e
2002. São mais de 141 milhões de toneladas no mundo todo. Por enquanto, a agricultura orgânica representa menos de
1% da produção na maioria dos países.
Invasões biológicas: Organismos fora de seu habitat desequilibram o meio ambiente. Os mexilhões-zebra da China,
trazidos por navios, invadiram os rios e lagos das Américas, entupindo canos. Causam bilhões de dólares de prejuízo. A
proliferação de algas exóticas do mar, chamada de maré vermelha afeta a pesca.
Perda de biodiversidade: A caça e o desmatamento afetam a biodiversidade do planeta. Calcula-se que 16.118 espécies, entre aves, mamíferos e anfíbios estejam ameaçadas de extinção.

2

Falta de água: A erosão e o uso inadequado estão secando alguns dos principais rios do planeta, como o Amarelo na
China, e o Colorado, nos Estados Unidos. Em média, 18% da população mundial tem de andar mais de 1 quilômetro a pé
para buscar água.
Poluição do ar: Todo ano, as indústrias lançam na atmosfera cerca de 100 milhões de toneladas de enxofre. Ele causa
uma chuva ácida que afeta a agricultura e a saúde.
Lixo: Cada pessoa produz entre 300 gramas e 1 quilo de lixo por dia. Mas alguns países contribuem mais. Em 2003,
somente os Estados Unidos geraram 236 milhões de toneladas apenas em lixo doméstico. O índice de reciclagem ainda
não é o bastante.
(Disponível em: <www.projetoredacao.com.br>. 08 de março de 2016.)

Proposta 2
A partir de sua compreensão do poema transcrito abaixo, escreva uma carta (no mínimo 20 e no máximo 30 linhas) a
um amigo sobre seus sentimentos hoje a respeito do país em que você nasceu. Assine "Fulano de Tal".

Uma canção
Minha terra não tem palmeiras...
E em vez de um mero sabiá,
Cantam aves invisíveis
Nas palmeiras que não há.
Minha terra tem relógios,
Cada qual com sua hora
Nos mais diversos instantes...
Mas onde o instante de agora?
Mas onde a palavra "onde"?
Terra ingrata, ingrato filho,
Sob os céus da minha terra
Eu canto a Canção do Exílio!
(QUINTANA, Mário. Poesias. Porto Alegre: Globo/SERS. 1962.)

PORTUGUÊS
01) Leia a tira a seguir e assinale a(s) alternativa(s) que melhor a analisa(m).

01.
02.
04.
08.

No segundo quadrinho, o pronome LHE poderia ser substituído por A ELE sem prejuízo semântico ou sintático.
No segundo quadrinho, o pronome SUA refere-se a AMIGUINHOS, presente no primeiro quadrinho.
No terceiro quadrinho, a expressão ESSE AÍ se refere ao indivíduo responsável pelo discurso televisivo.
A utilização do pronome LHE, no segundo quadrinho, é um recurso coesivo que retoma algo anteriormente citado
– ao que se dá o nome de anáfora.
16. ESSE AÍ é expressão que deveria ser substituída por ESTE AQUI, já que se refere ao indivíduo que se encontra
próximo do emissor, no terceiro quadrinho.
32. Tanto a expressão ESSE AÍ quanto o pronome LHE, presentes na tira, são recursos coesivos catafóricos.
Resposta:
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Texto 1
10 de junho. Hoje eu não vou sair porque o barraco está muito sujo. Eu vou limpá-lo. Varri o assoalho e as teias de aranha. Pentiei os meus cabelos. Os filhos foram na escola. Quando os filhos chegaram, almoçaram. O João foi levar almoço
para a Vera. Eu disse para ele olhar se a reportagem havia saído no Cruzeiro. Eu estava com medo da reportagem não ter
saído e as pessoas que eu avisei para comprar o Cruzeiro dizer que eu sou pernóstica.
O João quando retornou-se disse que a reportagem havia saido. Vasculhei os bolsos procurando dinheiro. Tinha 13
cruzeiros. Faltava 2. O senhor Luis emprestou-me. E o João foi buscar. O meu coração ficou oscilando igual as molas de
um relógio. O que será que eles escreveram a meu respeito? Quando o João voltou com a revista, li –
Retrato da favela no Diário de Carolina.
Li o artigo e sorri. Pensei no repórter e pretendo agradecê-lo. [...] Troquei roupas e fui na cidade receber o dinheiro e
avisei o tesoureiro que eu estava no O Cruzeiro.
... Eu estava impaciente porque havia deixado os meus filhos e na favela atualmente tem um espirito de porco. Tomei o
ônibus e quando cheguei no ponto final a jornaleira disse que as negrinhas da favela havia me chingado, que eu estava
desmoralizando a favela, fui no parque buscar a Vera. E mostrei-lhe a revista.
[...]
(JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo : Ática, 2014, p. 171)

02) Sobre o Texto 1 e a obra de forma geral, some o que for correto.
01. Percebe-se, no fragmento, que a narradora apresenta preocupação em cumprir uma promessa, sob pena de parecer
pedante aos seus conhecidos.
02. O Texto 1 fala do momento em que Audálio Dantas publica Quarto de despejo integralmente na revista O Cruzeiro,
em 1959, dando continuidade aos folhetins românticos do século XIX.
04. A fome permeia toda a narrativa – o diário. Carolina mostra a preocupação que tem em alimentar-se e a seus filhos,
assim todo o dinheiro é utilizado, basicamente, para comprar alimentos. Outra luta diária que a autora trava é para
que sua prole estude e tenha, futuramente, uma condição melhor na vida.
08. O sintagma "Eu estava impaciente porque havia deixado os meus filhos e na favela atualmente tem um espirito de
porco" refere-se, ao mesmo tempo, ao mau comportamento dos favelados e ao porco que Carolina engorda para,
depois, aproveitar a carne.
16. Quarto de despejo, Pedaços da fome e Provérbios, os três livros que Carolina publicou em vida, viraram best-sellers,
tendo sido vendidos em 40 países e traduzidos para 16 idiomas.
Resposta:
03) Assinale a(s) correta(s) e dê o total.
01. O trecho Hoje eu não vou sair porque o barraco está muito sujo deveria ser reescrito em eu não vou sair por que
o barraco está muito sujo., já que temos um pronome relativo.
02. Em Li o artigo e sorri. Pensei no repórter e pretendo agradecê-lo., não se vê desvio da norma culta.
04. Se em Tinha 13 cruzeiros, trocássemos o verbo TER por HAVER, não haveria alteração de concordância. (Havia 13
cruzeiros)
08. Em Quando o João voltou com a revista, li – Retrato da favela no Diário de Carolina., o conectivo temporal pode ser
trocado por assim que, sem que haja alteração sintático-semântica.
16. Em Fui ao parque buscar a Vera. E mostrei-lhe e revista. Os processos verbais apresentam diferentes transitividades.
Resposta:

Texto 2
No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da
mesma língua: uma do Norte e outra do Sul, regiões segundo ele muito diferentes por formação histórica, composição
étnica, costumes, modismos linguísticos etc. Por isso, deu aos romances regionais que publicou o título geral de Literatura
do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Moog, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em
verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais.
(CANDIDO, A. "A nova narrativa". In: A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 2003.)
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04) Com relação à valorização, no romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas regiões
nacionais, faça o somatório da(s) correta(s).
01. O romance do Sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em relevo formação
do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais trazidos de fora pela imigração
europeia.
02. José de Alencar, representante, sobretudo, do romance urbano, retrata a temática da urbanização das cidades
brasileiras e das relações conflituosas entre as raças.
04. O romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local, expressando
a vida do homem em face da natureza agreste, e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos.
08. A literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a formação do homem
brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo.
16. Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das décadas de 30 e 40
do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo.
32. Além do regionalismo, os anos 1930 viram florescer outras linhas temáticas no romance: no Rio de Janeiro, surgiu
o romance urbano e psicológico, representado por Marques Rebelo, Cornélio Pena, Octávio de Faria; em Minas
Gerais teve vez o romance poético-metafísico de Lúcio Cardoso.
Resposta:

Texto 3
Quando minha prima e eu descemos do táxi já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas
ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da
prima.
– É sinistro.
Ela me impeliu na direção da porta.Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes, com liberdade de usar o fogareiro no quarto, a dona nos avisar por telefone que podíamos
fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina.
– Pelo menos não vi sinal de barata – disse minha prima.
A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda
japonesa e tinha as unhas vermelhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho-escuro descascado nas
pontas encardidas. Acendeu um charutinho.
– É você que estuda medicina? – perguntou soprando a fumaça na minha direção.
– Estudo direito. Medicina é ela.
A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa
que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. (...)
(TELLES, Lygia Fagundes. "As formigas". In: Melhores contos. São Paulo : Global, 2003, p. 167-168)

(graúna: pássaro de cor negra e brilhante; aduncas: recurvadas, tortuosas)

Texto 4
Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu
talhe de palmeira.
O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado.
Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira
tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as
primeiras águas.
Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca
que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem
os pássaros ameigavam o canto.
Iracema saiu do banho; o aljôfar d'água ainda a roreja, como à doce mangaba que corou em manhã de chuva. (...)
(ALENCAR, José de. Iracema. São Paulo : Ática, 2000, p. 16-17.

(jati: pequena abelha que produz mel muito doce; oiticica: árvore frondosa, apreciada pela deliciosa frescura que derrama
sua sombra; esparzir: borrifar, salpicar)
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05) Com base na leitura dos textos, nas obras donde foram extraídos e em seus conhecimentos sobre a literatura brasileira,
realize a somatória.
01. A comparação "mais negra que a asa da graúna", no texto de Lygia Fagundes Telles, é um exemplo de intertextualidade com o texto de Alencar, marcado, porém, por uma conotação irônico-depreciativa.
02. A descrição de Iracema permite-nos enxergá-la como autêntica personagem romântica, em plena harmonia com a
natureza. Já a descrição da dona da pensão, no texto de Lygia, é coerente com a descrição do ambiente, marcado
pela decrepitude e morbidez.
04. José de Alencar e Lygia Fagundes Telles são nomes representativos da ficção brasileira. Alencar destacou-se, ao
lado de Machado de Assis, como um dos maiores prosadores brasileiros no século 19; Lygia é um dos destaques
da ficção contemporânea brasileira, desenvolvendo uma prosa de tendência intimista, na qual se destacou, também,
Clarice Lispector.
08. Ao compararmos os dois textos, percebe-se o contraste entre a natureza exuberante (Texto 4) e a civilização decadente (Texto 3), em consonância com os períodos em que foram produzidos.
16. O Texto 3 ilustra a liberdade formal preconizada pelos modernistas da primeira geração, na medida em que se
rompem os limites existentes entre verso e prosa. O léxico empregado é totalmente coloquial, seguindo a tendência
experimental de autores como Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e Carlos Drummond de Andrade.
Resposta:

06) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê o total.
01. Em Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema., o nome próprio Iracema funciona como complemento verbal do verbo nascer.
02. Em Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos
que seu talhe de palmeira., o termo grifado é um pronome relativo com função de sujeito do verbo ter.
04. No mesmo período, as duas outras ocorrências da partícula que (cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais
longos que seu talhe de palmeira) são conjunções subordinativas adverbiais comparativas.
08. Em O favo da jati não era doce como seu sorriso., temos um verbo de ligação explícito e a elipse do mesmo verbo.
O vocábulo doce funciona como predicativo do sujeito para as duas ocorrências do verbo de ligação (explícita ou
não).
16. Em Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta., o processo verbal é transitivo indireto.
Resposta:

07) Sobre Melhores contos, de Lygia Fagundes Telles, some a(s) proposição(ões) correta(s).
01. A ficção produzida por Lygia é classificada pela crítica como "prosa urbana". Trata-se de uma obra cuja temática
gira em torno de tópicos como a desumanidade, a violência, a solidão, a marginalização e a luta de classes, principalmente.
02. "Apenas um saxofone" foge à temática recorrente na ficção de Lygia – o triângulo amoroso e o relacionamento conjugal – para se centrar no tema da prostituição e da ascensão social, em uma espécie de retomada do Romantismo.
04. "Eu era mudo e só" qualifica-se como "prosa intimista", estilo predominante na ficção de Lygia, caracterizado pela
observação psicológica das personagens, pela introspecção e pelo entrelaçamento do lirismo com o realismo.
08. "As pérolas" qualifica-se como um típico exemplo da "prosa política", uma das vertentes da literatura brasileira
contemporânea que, para contornar a ação da censura durante a ditadura militar, vale-se de estratégias narrativas
como a do "realismo mágico".
16. Em "Herbarium", a menina narradora, desconcertada e apaixonada pelo primo, passa a coletar várias amostras e
faz de tudo para impressioná-lo. Deixa de roer as unhas e passa, infantilmente, a ocupar-se somente da presença
do primo, mudando algumas atitudes e comportamentos que até então não importavam.
Resposta:

6

08) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê o total.
01. Em A nós, não nos importava se ela viria ou não. Já desistimos de esperá-la., Pode-se afirmar que o verbo IMPORTAR é intransitivo.
02. No período anterior, o sujeito do verbo IMPORTAR é oracional, enquanto o verbo DESISTIR apresenta objeto indireto
oracional.
04. Há correta concordância verbal nas frases: Não se admiram escritores bissextos, mas admira-se àqueles cuja
produção literária é vigorosa.
08. A descoberta da vacina por Albert Sabin salvou milhões de crianças no planeta., as locuções em negrito funcionam
respectivamente como complemento nominal e adjunto adnominal.
16. Não há erro de concordância verbal em: Já não devem mais, creio eu, haver em nossos lares as brigas de outrora.
32. Há correto emprego do Imperativo (afirmativo ou negativo) em: Não fujais de vossos problemas. Ponde a cabeça
no lugar, ide procurar o orientados escolar e dizei-lhe de vossos temores.
Resposta:

INGLÊS
Text 1
H1N1 flu
How does novel H1N1 virus spread?
Spread of novel H1N1 virus is thought to occur in the same way that seasonal flu spreads. Flu viruses are spread mainly
from person to person through coughing or sneezing by people with influenza. Sometimes people may become infected
by touching something – such as a surface or object – with flu viruses on it and then touching their mouth or nose.
What are the signs and symptoms of this virus in people?
The symptoms of novel H1N1 flu virus in people include fever, cough, sore throat, runny or stuffy nose, body aches, headache, chills and fatigue. A significant number of people who have been infected with this virus also have reported diarrhea
and vomiting. Severe illnesses and death has occurred as a result of illness associated with this virus.
How severe is illness associated with novel H1N1 flu virus?
Illness with the new H1N1 virus has ranged from mild to severe. While most people who have been sick have recovered
without needing medical treatment, hospitalizations and deaths from infection with this virus have occurred.
In seasonal flu, certain people are at "high risk" of serious complications. This includes people 65 years and older, children younger than five years old, pregnant women, and people of any age with certain chronic medical conditions. About
70 percent of people who have been hospitalized with this novel H1N1 virus have had one or more medical conditions
previously recognized as placing people at "high risk" of serious seasonal flu-related complications.This includes pregnancy,
diabetes, heart disease, asthma and kidney disease.
One thing that appears to be different from seasonal influenza is that adults older than 64 years do not yet appear to
be at increased risk of novel H1N1-related complications thus far. CDC laboratory studies have shown that no children and
very few adults younger than 60 years old have existing antibody to novel H1N1 flu virus; however, about one-third of adults
older than 60 may have antibodies against this virus. It is unknown how much, if any, protection may be afforded against
novel H1N1 flu by any existing antibody.
09) How does Novel H1N1 spread, according to the text?
01.
02.
04.
08.
16.
32.

From person to person through sneezing.
From Swine to people through coughing.
From people to people by touching something with flu viruses on it and then put it in the mouth or nose.
From people to swine through sneezing and coughing.
From people to people through coughing.
From swine to birds through their breathing.

Resposta:

7

10) Which are signs or symptoms of H1N1 virus in people, according to the text?
01.
02.
04.
08.
16.
32.

fever
cough
runny or stuffy nose
diarrhea and vomiting
body aches
alertness

Resposta:

11) Select the correct statement about the H1N1 flu, according to the text.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Most people recover from novel H1N1 without medical treatment.
The novel H1N1 flu may present mild symptoms.
The seasonal and the H1N1 flu have the same way of spread.
People older than 64 are at increased risk in both seasonal and H1N1 influenza.
Pregnancy, diabetes, heart disease, asthma and kidney disease are factors of risk for H1N1 condition.
Occasionally people may be infected by touching something with flu viruses on it.

Resposta:

Text 2
Preparing for the second wave: lessons from current outbreaks
Monitoring of outbreaks from different parts of the world provides sufficient information that led to conclusions about
how the influenza pandemic might develop in the coming months.
World Health Organization is advising countries in the northern hemisphere to prepare for a second wave of pandemic
spread. Countries with tropical climates, where the pandemic virus arrived later than elsewhere, also need to prepare for
an increasing number of cases.
Countries in temperate parts of the southern hemisphere should remain vigilant. As experience has shown, localized
"hot spots" of increasing transmission can continue to occur even when the pandemic has peaked at the national level.
H1N1 now the dominant virus strain
Evidence from multiple outbreak sites demonstrates that the H1N1 pandemic virus has rapidly established itself and is
now the dominant influenza strain in most parts of the world. The pandemic will persist in the coming months as the virus
continues to move through susceptible populations.
Close monitoring of viruses by a World Health Organization network of laboratories shows that viruses from all outbreaks
remain virtually identical. Studies have detected no signs that the virus has mutated to a more virulent or lethal form.
This way, the clinical picture of pandemic influenza is largely consistent across all countries.The vast majority of patients
continue to experience mild illness. Although the virus can cause very severe and fatal illness, also in young and healthy
people, the number of such cases remains small.
(Disponível: <http://www.who.int/csr/disease/swineflu>)

12) Mark (T) for true and (F) for false according to the text.
01.
02.
04.
08.
16.

Countries in the northern hemisphere should prepare for a second wave of pandemic spread.
Evidence demonstrates that the H1N1 pandemic virus is now the main influenza strain in most parts of the world.
Monitoring shows that viruses from all outbreaks keep nearly the same.
Studies have detected signs that the virus has probably mutated to a more virulent or lethal form.
The biggest part of patients experience mild illness.

Resposta:

8

ESPANHOL
Texto
¿Qué piensan los colombianos del Nobel a Santos?
Acuerdo de paz con la guerrilla
Amanecieron confundidos por un premio que premia a su presidente por una paz que todavía no
llega. Testimonios de un pueblo dividido.
Los colombianos amanecieron el viernes confundidos por un Nobel que premia a su presidente por una paz que todavía no llega luego de intensas negociaciones para terminar con más de medio siglo de enfrentamiento armado con la
guerrilla de las FARC.
"De momento estamos con premio, pero sin paz", sentenció Luis Pineda, un portero de 60 años convencido de que el
presidente Juan Manuel Santos va en el buen camino para obtener ese galardón, pero que "todavía tiene que ganárselo
más". Pineda, que lleva décadas desplazado para huir de la violencia, reveló que votó 'No' en el plebiscito que tumbó el
domingo los acuerdos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que fueron firmados
el 26 de septiembre en La Habana. Además, para Pineda la guerrilla tiene aún muchas promesas pendientes, como la
reparación a las víctimas del conflicto armado y la entrega de los menores que siguen en sus campamentos.
Para el taxista Fernando Chaparro, de 53 años, el gobernante merece ese reconocimiento. "Ha hecho un esfuerzo muy
grande y ha logrado lo que ningún otro presidente logró con una guerrilla tan fuerte como las FARC", expresó, aunque
admitió que la estrategia de comunicación de los acuerdos fue parte del fracaso del plebiscito en el que el 'No' se impuso
por menos de medio punto y la abstención superó el Jasmine Castillo, comerciante ambulante, estuvo de acuerdo. A los
29 años, lleva 11 lejos de su tierra, Tumaco, en el departamento de Nariño, una zona roja del conflicto y una de las áreas
con más presencia de cultivos de coca del país. Contó que su hermano era militar y lo mató la guerrilla. "Me gustaría que
hubiera paz, pero no con este acuerdo. Ellos (los guerrilleros) han asesinado, extorsionado, secuestrado. Y a los desplazados nos dan menos (dinero) que a los guerrilleros", afirmó.
Algunos de los puntos más criticados por los opositores al proceso de paz son, precisamente, un sistema de justicia
transicional que no contempla cárcel para los guerrilleros y un modelo de participación política que les garantiza representación parlamentaria.
Los jóvenes que impulsan protestas callejeras en favor del acuerdo alcanzado sintieron el Nobel a Santos como un
espaldarazo. "Desde el domingo estamos viviendo un carrusel de emociones. Estamos muy contentos de que la comunidad internacional esté presionando porque estamos en un limbo", dijo Ary Capella, un activista de 37 años. Capella lleva
dos días durmiendo con una docena de compañeros en la plaza de Bolívar, a pocas cuadras de la presidencial Casa de
Nariño en un movimiento que llaman Campamentos por la Paz. "Esto nos da muchas fuerzas para exigir los acuerdos ya",
continuó, mientras de fondo otros jóvenes clamaban "¡Queremos la paz, queremos la paz!".
(Periódico Clarín Digital, Buenos Aires/Argentina. En: http://www.clarin.com/mundo/piensancolombianos-Nobel-Santos_0_1664233668.html, accedido
en 07/10/16.)

09) ¿El referente en mayúscula frente a cada frase está en acuerdo con la palabra destacada en cuál(es) opción(es) abajo?
01.
02.
04.
08.
16.

"… lejos de su tierra…" (4º párrafo) – APARTADO.
"… lleva décadas desplazado…" (2º párrafo) – ESCONDIDO.
"… ningún otro presidente logró…" (3º párrafo) – CONSIGUIÓ.
"… todavía tiene que ganárselo más." (2º párrafo) – GALARDÓN.
"..."Me gustaría que hubiera paz…" (4º. párrafo) – del verbo HABER

Resposta:
10) De las frases abajo, ¿en cuál(es) la conjunción NO expresa una idea de adversidad?
"De momento estamos con premio, pero sin paz…" (2º párrafo)
"Me gustaría que hubiera paz pero no con este acuerdo." (4º párrafo)
"…premia a su presidente por una paz que todavía no llega." (subtítulo)
"…expresó, aunque admitió que la estrategia de comunicación de los acuerdos fue parte del fracaso del plebiscito..."
(3º párrafo)
16. mientras de fondo otros jóvenes clamaban "¡Queremos la paz, queremos la paz!". (6º. párrafo)
01.
02.
04.
08.

Resposta:
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11) De las afirmativas abajo, ¿cuál(es) es(son) la(s) que está(n) de acuerdo con las ideas del texto?
01.
02.
04.
08.
16.

Los colombianos están fraccionados con relación al acuerdo de paz con las FARC.
Si se cuaja el acuerdo, los guerrilleros no tendrían representación parlamentaria.
Los jóvenes que impulsan protestas están en un limbo, muy contentos y emocionados.
Los guerrilleros ya no asesinan, extorsionan o secuestran más, pues esperan un acuerdo de paz.
Jasmine Castillo afirma que los guerrilleros reciben más dinero que los desplazados.

Resposta:
12) Indica la(s) afirmación(es) correcta(s) con relación al texto.
01. El hecho de Santos ganar el Nobel hizo con que el pueblo de Colombia se confundiera, pues no sabían qué galardón
sería.
02. Tumaco, en el departamento de Nariño, es una zona libre del conflicto, pues es una de las áreas con más presencia
de cultivos de coca del país.
04. A los opositores al acuerdo de paz en Colombia no les agrada la falta de una punición más efectiva a los guerrilleros.
08. Para los jóvenes de las protestas callejeras, el Nobel a Santos fue un gran apoyo para el logro de la paz.
16. En Colombia hay unanimidad en favor al premio a su presidente.
Resposta:

MATEMÁTICA
Formulário
h2 = m . n

c2 = a . n

b2 = a . m

a2 = b2 + c2

b.c
a.h
=
2
2
y = a + b . sen(c . x + d)
A=

p=

2π
|c|

13) Assinale as alternativas verdadeiras.
m 2 n2
−
(m − n)−2
n2 m 2
01. A expressão A =
.
é equivalente a m2 + n2.
2
2 −1
1
2
1
−
(m
n
)
+
+
m 2 m . n n2
02. Se

x  x 2  x 3  ...  x10
16 + 20 + x1 + x 2 + x 3 + ... + x10
então 1
 6.
10
12

04. Um baralho é composto por 52 cartas divididas em naipes distintos (copas, paus, ouros e espadas). Cada naipe é
constituído por 13 cartas, das quais 9 são numeradas de 2 a 10, e as outras 4 são 1 valete (J), 1 dama (Q), 1 rei (K)
e 1 ás (A).
Ao serem retiradas desse baralho duas cartas, uma a uma e sem reposição, a quantidade de sequências que se
pode obter em que a primeira carta seja de ouros e a segunda não seja um ás é igual a 620.
(n  4)!  20(n  2)!
08. Simplificando a expressão
obtém-se n – 1.
(n  8) . (n  2)
16. Num estádio há 12 portas de entrada e saída. Existem 144 possibilidades de uma pessoa entrar por uma porta e
sair por outra diferente.
Resposta:
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14) Assinale as alternativas corretas.
01. Um técnico em administração, formado pelo IFPE Campus Paulista, trabalha numa empresa cujo faturamento e
o custo dependem da quantidade de peças produzidas. Sabendo que o lucro de uma empresa é dado pelo faturamento menos o custo e que, nessa empresa, o faturamento e o custo obedecem respectivamente às funções
f(x) = –x2 + 3800x e c(x) = 200x + 3200, o número de peças que devem ser produzidas para que a empresa obtenha
o lucro máximo é 1200.
02. A função linear R(t) = at + b expressa o rendimento R, em milhares de reais, de certa aplicação. O tempo t é contado em meses, R(1) = –1 e R(2) = 1. Nessas condições, o rendimento obtido nessa aplicação, em quatro meses,
é R$5000,00.
04. Sejam a e b pertence aos naturais. O valor do desvio padrão, de modo que o conjunto de dados ordenados {14, 17,
22, a, b, 37} tenha média e mediana iguais a 24, é 57 .
08. Uma lista de quatro números inteiros tem média 7 e diferença entre o maior e o menor dos números igual a 24. A
moda e a mediana da lista são, ambas, iguais a 8. Assim, o desvio padrão da lista é igual a 69 .
16. De acordo com conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática L = R – C,
em que L é o lucro, C o custo da produção e R a receita do produto. Uma indústria produziu x peças e verificou que
o custo de produção era dado pela função C(x) = x2 – 500x + 100 e a receita representada por R(x) = 2000x – x2.
Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo
625.
Resposta:
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15) Assinale as alternativas corretas.
01. Seja a inequação: 6x4 – 5x3 – 29x2 + 10x < 0
Seja (a, b) um intervalo contido no conjunto solução dessa inequação. O maior valor possível para b – a é

02. O conjunto A representa o domínio da função f(x) =

13
.
6

x 2  2x  3
e o conjunto B é a solução da inequação
x9

(x – 1)(x2 – 5x + 6) < 0. Em relação aos conjuntos A e B, temos A ∩ B = ]–9, –1].
04. A desigualdade

x 2  4x  3
> 0 se verifica para todos os números reais x tais que –1 < x ou –3 < x < –2 ou x < –5.
x 2  7x  10

08. O número de soluções inteiras pertencentes ao conjunto solução da inequação

( 3 x  9) ( x  6)
.
< 0 é 4.
2
3

16. A distância que um automóvel percorre a partir do momento em que um condutor pisa no freio até a parada total do
veículo é chamada de distância de frenagem. Suponha que a distância de frenagem d, em metros, possa ser cal1
culada pela fórmula d(v) =
(v2 + 8v), sendo a velocidade do automóvel, em quilômetros por hora, no momento
120
em que o condutor pisa no freio.
A distância de frenagem de um automóvel que se desloca a uma velocidade de 40 km/h é 16 m.

Resposta:
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16) Assinale a soma da(s) proposição(ões) verdadeira(s).
01. Do preço de venda de um determinado produto, 15% correspondem a impostos. Do restante, 40% correspondem
ao preço de custo desse produto. Se o preço de custo é R$238,00, então, o preço de venda desse produto é menor
que R$800,00.
02. Um tanque em forma de paralelepípedo retângulo, cujas medidas da base são 4 m e 5 m, contém água até uma
altura de 3 m. Um cubo é colocado dentro desse tanque, apoiado no fundo e totalmente coberto pela água. Se a
altura da água sobe 10%, então a aresta do cubo é maior que 2 m.
5
04. Pedro digitou, pela manhã,
do total de páginas de uma apostila, em 3 horas de trabalho ininterrupto. À tarde, ele
8
digitou o restante, mas sua capacidade de produção correspondeu a 80% da do período da manhã. Então, para
digitar as páginas restantes ele levou 2 horas e 15 minutos.
08. Um comerciante aumentou o preço de seus produtos em 30%. Como as vendas caíram muito, ele resolveu baixar
os preços atuais em 20%. Dessa forma, o preço final a ser cobrado, depois desse desconto, será 10% maior que o
preço inicial, de antes do aumento.
16. A partir do gráfico, o aumento da média anual de desempregados de 2014 para 2016 está mais próximo de 76%.

Resposta:
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17) Assinale a soma da(s) proposição(ões) verdadeira(s).
01. O valor de m sabendo que o resto da divisão de P(x) = 4x3 – x2 – (5 + m)x + 3 pelo monômio x + 2 é 7 é igual a 15.
1
02. Sabendo-se que uma das raízes da equação algébrica 2x3 – 3x2 – 72x – 35 = 0 é – , a soma das outras duas
2
raízes é igual a 2.
04. As raízes do polinômio P(x) = x4 – 1 são {i, –i; 1 + i; 1 – i}.
08. O polinômio p(x) = x3 + x não possui duas raízes complexas.
16. O resto da divisão do polinômio p(x) = xn + 1 por (x – 1) é (–2).
Resposta:

18) Sobre os estudos de geometria plana euclidiana é correto afirmar:
01. Num triângulo retângulo, as projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa medem, respectivamente, 4 cm e
9 cm. Logo, a área desse triângulo é de 40 cm2.
02. Num triângulo retângulo, a medida da mediana relativa à hipotenusa é igual à metade da medida da hipotenusa.
04. Dois triângulos T1 e T2 são semelhantes entre si. Se a razão entre a área de T1 e a área de T2 é igual a 10, então a
razão entre o perímetro de T1 e o perímetro de T2 é igual a 3 10 .
08. Considere um triângulo ABC, em que M é ponto médio do segmento AB, e N é ponto médio do segmento AC. Assim,
pode-se afirmar que a área do trapézio MNCB é igual ao triplo da área do triângulo AMN.
16. Em um triângulo ABC, o baricentro divide cada uma das medianas do triângulo em segmentos cujas medidas estão
na proporção 2 para 1.
Resposta:

14

19) Suponha que a cotação P(t) do dólar em reais possa ser calculada pela função P(t) = 3,8 + 0,4 . sen(2π . t – π), em que
t ∈ R e t é medido em anos. Segundo essa função, pode-se afirmar que:
01. a cotação máxima que o dólar pode atingir é de R$4,00.
02. a cotação do dólar será máxima em t =

3
de ano.
4

04. a cotação do dólar será mínima em t =

5
de ano.
4

08. a cotação do dólar é decrescente no intervalo

3
5
<t< .
4
4

16. P(t) = P(t + 1), para todos os valores reais de t.
 7 
32. P   = 4.
 12 
Resposta:
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BIOLOGIA
20) Com relação às biomoléculas de DNA e RNA, assinale o que for correto.
01. O RNA mensageiro carrega a informação do gene aos ribossomos, em que a informação é traduzida em proteína.
02. Sempre que a sequência de códons do gene é alterada por substituição de um par de bases também ocorre modificação na sequência de aminoácidos da cadeia polipeptídica codificada.
04. O DNA é constituído por duas fitas de nucleotídeos e as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas mantêm
as duas fitas de DNA unidas.
08. O DNA é uma fita simples e possui adenina, citosina, guanina e uracila.
16. O RNA transportador ou de transferência auxilia no transporte dos hormônios durante a secreção.
32. Uma cadeia polipeptídica é sintetizada por um ribossomo que se desloca sobre o RNA mensageiro desde um códon
AUG até um códon de parada.
64. A duplicação do DNA é considerada conservativa uma vez que cada molécula filha é formada pelos filamentos
antigos.
Resposta:
21) As técnicas de manipulação gênica desenvolveram-se a partir da década de 1970, e suas aplicações têm alcançado
diversas áreas (a agropecuária, a indústria e a produção de alimentos e de vacinas). Com base em conhecimentos
sobre o assunto, é correto afirmar que:
01. Por meio de técnicas de manipulação do DNA os pesquisadores introduziram um gene Y de outra planta na soja
tornado-a mais tolerante à seca. Essa técnica é denominada clonagem.
02. A engenharia genética constitui o ramo da Biologia que estuda o melhoramento vegetal.
04. Diferentes variedades de soja podem ser obtidas com a utilização de outros genes, por meio da reprodução assexuada.
08. Exames de DNA podem ser utilizados para traçar semelhanças evolutivas entre espécies.
16. As ferramentas básicas da Engenharia Genética são as enzimas de restrição que cortam as moléculas de DNA em
pontos específicos. Essas enzimas são extraídas de bactérias.
32. A soja transgênica foi produzida pela incorporação, em seu genoma, de um gene de uma bactéria que confere
resistência a determinados herbicidas.
Resposta:
22) Darwin não foi o primeiro naturalista a propor que as espécies se transformam ao longo do tempo em novas espécies
– que a vida, como diríamos agora, evolui. No século XVIII, Buffon e outros naturalistas começaram a introduzir a ideia
de que a vida não poderia ter sido a mesma desde a sua criação. Até o final de 1700, os paleontólogos haviam aumentado as coleções de fósseis da Europa, oferecendo uma imagem do passado em desacordo com um mundo natural
imutável. E em 1801, um naturalista francês chamado Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Cavaleiro de Lamarck,
deu um grande passo conceitual e propôs uma teoria completa sobre a evolução. Segundo a teoria evolucionista de
Lamarck, conhecida pelo nome de Lei do Uso e do Desuso, as girafas primitivas tinham pescoço curto e, ao se esforçarem esticando-o, este sofria um pequeno alongamento a cada geração e o somatório desses alongamentos redundou
no pescoço longo das girafas atuais. A teoria lamarquista baseava-se sobretudo em alguns pontos fundamentais, que
são:
01. os indivíduos de uma mesma espécie são todos exatamente iguais entre si.
02. os sobreviventes de cada espécie são sempre os mais capazes, havendo então uma seleção natural dos mais aptos.
04. os indivíduos desenvolvem uma luta pela vida pois, enquanto as populações crescem em progressão geométrica,
os recursos para a subsistência crescem em progressão aritmética.
08. nos indivíduos de uma espécie aparecem variações de forma brusca e em consequência de alterações do material
genético, transmitidos dos pais para os filhos, através dos gametas.
16. as espécies evoluem como consequência de alterações estruturais ocorridas em seus órgãos, devido ao uso excessivo ou ao desuso.
32. as alterações estruturais dos órgãos, adquiridas pelas espécies durante sua vida e por influência ambiental, são
transmitidas hereditariamente e assim se perpetuam ao longo das gerações.
Resposta:
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23) O nosso sistema nervoso é composto por várias células, entre elas destacam-se os neurônios, também chamados de
células nervosas. Essas células são capazes de transmitir impulsos nervosos e estimular outras células, permitindo,
assim, que haja respostas aos estímulos do meio. Sem neurônios não seríamos capazes, por exemplo, de sentir dor ou
um carinho, movimentar-nos, de raciocinar, de expressar emoções, entre várias outras funções. No desenho a seguir
estão numeradas algumas regiões importantes de um neurônio. Sobre elas assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01. (3) representa a região denominada corpo celular, em que se observa o
núcleo (2) e os componentes citoplasmáticos.
02. Em (4) pode-se observar os pontos das sinapses, em que ocorre a comunicação entre os neurônios.
04. Em (1) temos os dendritos geralmente são curtos e ramificados. Em geral
os dendritos são não mielinizados. Um neurônio pode apresentar milhares
de dendritos, que os mesmos são especializados em receber estímulos.
08. A bainha de mielina (5) atua como um isolante elétrico e aumenta a velocidade de propagação do impulso nervoso ao longo do neurônio.
16. A bainha de mielina é descontínua, pois se interrompe em intervalos regulares, formando os nódulos de Ranvier (6). Num neurônio mielinizado,
o impulso se propaga saltando em sequência, pelos nódulos.
32. Próximo à sua extremidade terminal, o axônio (7) se divide em vários ramos
e desenvolve dilatações bulbosas conhecidas como botões sinápticos.
Nessas regiões ocorre a liberação de substâncias neurotransmissoras,
como a tiroxina e a insulina.
Resposta:

24) A Histologia Vegetal é a área que estuda os tecidos vegetais, que são agrupamentos de células vegetais similares, e
formam as folhas, caules, raízes e outras partes do vegetal. Um mesmo tecido vegetal pode realizar mais de uma função. Os tecidos podem ser divididos em tecidos meristemáticos, constituídos por células indiferenciadas, e em tecidos
adultos, que possuem funções específicas. Sobre o tema assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê o somatório:
01. O meristema apical dará origem ao caule e à raiz; o meristema apical do caule é protegido pelos primórdios foliares,
enquanto o meristema apical da raiz se encontra abaixo de um tecido de proteção chamado coifa.
02. Os meristemas secundários, também chamados de meristemas laterais, são responsáveis por promover o crescimento
em diâmetro do caule e da raiz. São eles o felogênio, que originará tecidos da parte externa do caule, e o câmbio
vascular (que pode ser fascicular ou interfascicular), que faz o crescimento secundário nos tecidos condutores de
seiva.
04. A epiderme possui células vivas achatadas e justapostas, podendo existir estômatos e outras estruturas, e são
frequentemente impermeabilizadas pela cutícula, nas folhas são intensamente clorofiladas.
08. O colênquima é um tecido de sustentação formado por células vivas, as células colenquimáticas, e é encontrado
em feixes contínuos, próximo a epiderme. Já o esclerênquima é um tecido morto, com a parede celular muito rígida
e espessa.
16. O parênquima é formado por células vivas com grande capacidade de crescimento e divisão, podendo ser encontradas na parte externa do caule e da raiz e na região intermediária das folhas.
32. O parênquima clorofiliano possuem cloroplastos e se encontram no interior das folhas. Pode formar o parênquima
paliçádico e o parênquima lacunoso, que por produzirem carboidratos acabam o armazenando muito na forma de
amido.
64. O xilema, também chamado de líber, é encontrado no caule mais externamente que o floema, e possui células
condutoras que conduzem a seiva bruta (água e sais minerais) da raiz para as folhas. Essas células condutoras,
quando maduras, estão mortas.
Resposta:
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25) SC tem 27 focos de raiva animal e Cidasc reforça trabalhos de prevenção
Produtores de 11 cidades são obrigados a vacinar todos os bovinos e equinos.
Santa Catarina tem 27 focos de raiva em bovinos e equinos registrados em 2019 e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) reforça os trabalhos de prevenção. A informação foi confirmada nesta
sexta-feira (31).
A doença foi registrada em animais em 11 municípios catarinenses: Garopaba, Gravatal, Braço do Norte, Urussanga,
Imaruí, Campos Novos, Rio Fortuna, Pedras Grandes, Biguaçu,Tijucas e Gaspar. Até a última terça (28), eram 14 casos
em 2019.
Pelo risco de transmissão entre mamíferos, inclusive humanos, a Cidasc está exigindo que produtores rurais façam a
imunização dos animais. Médicos veterinários passam desde janeiro em propriedades, e os donos devem comprovar
a vacinação apresentando nota fiscal de compra.
A raiva é fatal, transmitida por animais domésticos, de produção e silvestres. Os morcegos hematófagos são o principais
hospedeiros do vírus.
A doença ataca o sistema nervoso central e pode gerar agressividade, mudança de comportamento e paralisia. Além
dos sintomas, caso o animal tenha marcas de mordida de morcego, a Cidasc deve ser comunicada para verificação.
(Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/campo-e-negocios/noticia/2019/05/31/sc-tem-27-focos-de-raiva-animal-e-cidasc-reforca-trabalhos-de-prevencao.ghtml>. Acesso em: 23/06/2019.)

A raiva também é conhecida como hidrofobia, e pode ser transmitida à humanos pela saliva de animais infectados.
Sobre a hidrofobia, os vírus e as viroses em geral, assinale as alternativas corretas:
01. Animais são apenas reservatórios, mas não sofrem os sintomas da doença e não vem à óbito em decorrência da
raiva.
02. Além da vacina, existe soro para o tratamento de pessoas infectadas.
04. O vírus da raiva, assim como todos os vírus, possui DNA como material genético
08. Os vírus têm uma certa especificidade para organismos e, num mesmo organismo, para determinados tecidos ou
órgãos.
16. A profilaxia de muitas viroses é feita pela vacinação, uma imunização artificial desenvolvida pela inoculação de vírus
mortos ou inativos.
32. Todos os vírus são endoparasitas celulares e dependem de substâncias das células parasitadas para sua reprodução. Apresentam uma cápsula proteica (capsídeo), que protege o material genético, o DNA ou RNA.
Resposta:

26) Leia o texto a seguir.
O carrapato estrela (Amblyomma cajennense), o mesmo que transmite a febre maculosa, também é vetor da bactéria
Borrelia burgdorferi, que causa a Síndrome de Baggio-Yoshinari (SBY), uma doença infecciosa que foi registrada pela
primeira vez na região de Londrina, popularmente chamada de Doença de Lyme.” Os possíveis casos de doença de
Lyme, em 2017, deixaram a população de Londrina em alerta sobre a presença de carrapatos em animais domésticos.
(Adaptado de: Folha de Londrina. Folha Saúde. 22 maio 2017. Disponível em: <http://www.folhadelondrina.com.br/saude/londrina-temo-primeiro-caso-de-doenca-transmitida-pelo-carrapato-978135.html>. Acesso em: 14 jun. 2017).

O carrapato estrela pode transmitir duas doenças, ambas causadas por bactérias. Sobre as bactérias e as bacterioses,
assinale as alternativas corretas:
01. Quanto à composição da parece celular, as bactérias podem ser classificadas em gram positivas e gram negativas,
estas últimas possuindo parede celular mais complexa e resistente.
02. Apenas bactérias aeróbias causam infecções em humanos.
04. De forma geral, doenças bacterianas são tratadas com antibióticos.
08. Não existem vacinas para doenças bacterianas.
16. Hanseníase, sífilis, tétano, botulismo, gonorreia e pneumonia são doenças causadas por bactérias.
32. Entre as doenças oportunistas, a tuberculose, uma doença bacteriana que ataca o sistema respiratório, é uma das
mais perigosas para indivíduos imunodeprimidos.
Resposta:
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